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OŚWIADCZENIE 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI  

W RAMACH PROJEKTU „SKUTECZNI NA RYNKU PRACY”  

nr projektu POWR.01.02.01-14-0021/18  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………….…………………………….…………………..……………, 

PESEL ……………..………..……….……………….…………..………..………………………………….…... 

 Oświadczam, że jestem osobą bez pracy (osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną 

niezarejestrowaną w urzędzie pracy), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym i nie szkoli się – tzw. młodzież NEET. 
Oświadczam, że nie uczęszczam na zajęcia w szkole podstawowej/ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej jak 

również nie kształcę się na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie 

dziennym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki oraz że w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałem/łam 

udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.  

 

 Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową lub umowę 

cywilnoprawną.  
Oświadczam, że jestem zatrudniony/a w oparciu o umowę krótkoterminową (umowę wskazującą na zawarcie 

stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia), zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji 

projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub umowę cywilno – prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło).  

 

 Oświadczam, że jestem osobą tzw. ubogą pracującą.  
Oświadczam, że jestem osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobą zamieszkującą 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 miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.  

 

 Oświadczam, że jestem imigrantem. 
Oświadczam, że jestem osobą nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłą lub zamierzającą przybyć do Polski 

w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzającą wykonywać lub wykonującą 

pracę na terytorium Polski. 

 

 Oświadczam, że jestem reemigrantem.  
Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres co 

najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 

miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na 

terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. 

 

 Oświadczam, że jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub jestem domownikiem rolnika 

Oświadczam, że jestem osobą podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (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 (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778) (ZUS). 

 

 Oświadczam, że zamieszkuję na terenie miasta tracącego funkcje społeczno-gospodarczą, tj. 

miasto Radom lub miasto Kozienice. 
 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego)  

za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam,  

iż ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

 ……………………………………………..  

        Data i czytelny podpis Kandydata/tki 


