
 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

                                                                                    

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

w ramach projektu  „Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców  

województwa pomorskiego”  nr projektu RPPM.05.02.02-22-0002/16 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………….……….…………………………………….   

 
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  wynikającej z art. 233  

§ 1 Kodeksu karnego oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:   

 

 Jestem osobą pozostającą bez pracy tj. bezrobotną
1
 / poszukującą pracy

2 
 zarejestrowaną

3
 w ewidencji 

urzędów pracy lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną
4
 w ewidencji urzędów pracy   

 

 Jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa pomorskiego
5
, na terenie powiatów bytowskiego, 

chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, 

puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego lub wejherowskiego; 

 

 Jestem osobą w wieku powyżej 30 lat
6
, znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należącą do 

przynajmniej jednej z wymienionych grup:  

 

 kobieta,  

 osoba niepełnosprawna
7,
  

 osoba powyżej 50 roku życia
8
,  

 osoba długotrwale bezrobotna
9
 

 osoba o niskich kwalifikacjach
10

. 

 

 

 

 

………………………………………………..     …………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS 

                                                             
1 Osoba bezrobotna -osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 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  
2 Osoba poszukująca pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określone  

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Z wyłączeniem osób zatrudnionych zgłaszających zamiar i gotowość 

podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.   
3 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana  
w ewidencji urzędów pracy; 
4 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana  

w ewidencji urzędów pracy; 
5 Osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące w województwie opolskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
6 Osoba w wieku powyżej 30 lat - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia  

i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie;   
7 Osoby niepełnosprawne to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 546), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; 
8 Osoba powyżej 50 roku życia  - osoba, która najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 50 lat. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia 

i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.   
9 Osoby długotrwale bezrobotne  - zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: - młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

ponad 6 miesięcy (>6miesięcy); - dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na 

podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie;  
10 Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) 
zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 


