
 

  

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU  

„Działanie przepisem na zmianę” 

nr RPDS.08.02.00-02-0030/18 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 

oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: 

 

Zamieszkuję (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego1) na terenie województwa dolnośląskiego w 

subregionie wałbrzyskim tj. wyłącznie w powiatach (dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski 

ziemski, wałbrzyski grodzki, ząbkowicki) 

☐ tak      ☐nie 

Zamieszkuję (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego2) miasta: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, 

Ząbkowice Śląskie 
☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą należącą do jednej z wymienionych grup: 

- osoba bezrobotna  zarejestrowaną3  w ewidencji urzędów pracy 

- osoba bezrobotna niezarejestrowaną 4 w ewidencji urzędów pracy  

- osoba bierna zawodowo5  

- osoba długotrwale bezrobotna6 

☐ tak      ☐nie 

                                                      
1 W rozumieniu KC: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 W rozumieniu KC: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
3. Osoba bezrobotna zarejestrowana, tj. osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 

zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w 

rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 

uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z 

tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 
4 Osoba bezrobotna niezarejestrowana (tj. osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów 

stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. 

definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 
5Osoba bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 

Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem 

w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego),uznawana jest za bierną 

zawodowo, chyba że są zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka 

sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z 

tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zrejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z 

definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.  
6 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy . Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie 

daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 



 

  

Jestem osobą w wieku powyżej 30 roku życia ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą w wieku powyżej 50 roku życia ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach, tj. posiadam wykształcenie maksymalnie na poziomie 

ISCED 3 włącznie (wykształcenie ponadgimnazjalne – kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) 

☐ tak      ☐nie 

Jestem imigrantem7 ( w tym osobą polskiego pochodzenia), reemigrantem8 (dane wrażliwe) ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami9 ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem rodziny osoby odchodzącej z rolnictwa10 ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej11 ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej12 ☐ tak      ☐nie 

Jestem osobą należącą do kategorii tzw. „ubogich pracujących”13 ☐ tak      ☐nie 

 

 

…………………………                                                              ……………..…………………… 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                              CZYTELNY PODPIS KANDATA 

                                                      
7 Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski 
8. Obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy 

zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani 

są również repatrianci. 
9 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231,poz. 1375). 
10 Osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu na podstawie ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą 

obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (ZUS). 
11  Rodzaje umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło 
12 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas 

określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy. 
13 Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 

transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 

próg interwencji socjalnej w miejscu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Przez transfery socjalne należy 

rozumieć bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 

przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub 

potrzebami, dokonywane  w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy 

rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach 

świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, 

świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia 

społecznego 

 


