
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin 

NIP 946-263-85-75, Regon 061396542 

tel. 506 453 515, 505 424 418  

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu 

 

OŚWIADCZENIE 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI  

W RAMACH PROJEKTU „NOWY START”  

nr projektu  RPO.07.02.00-16-0042/18 

 

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

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

1. Oświadczam, że jestem osobą zamieszkałą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracującą i/lub uczącą się na terenie 

województwa opolskiego. 

2. Oświadczam, że jestem osobą (prosimy o zaznaczenie): 

- bezrobotną lub poszukującą pracy1 lub osobą bierną zawodowo2 w wieku od 30 roku życia, w tym: 

□ Kobietą; 

□ Osobą z niepełnosprawnościami3; 

□ Osobą w wieku 50 lat i więcej; 

□ Osobą długotrwale bezrobotną4; 

□ Osobą o niskich kwalifikacjach5; 

□ Posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia; 

□ Posiadająca co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia; 

□ Migrantem powrotnym6/ imigrantem7. 

 

- pracującą8 znajdującą się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w wieku od 30 roku życia, w tym: 

□ Zatrudnioną na umowę cywilnoprawną9; 

□ Zatrudnioną na umowę krótkoterminową10; 

□ Osiągającą niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący)11; 

□ Migrantem powrotnym/ imigrantem; 

□ Odchodzącą z rolnictwa i jej rodzina12. 

 
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 

 
1 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; 
2 Osoba bierna zawodowo - osoba, 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, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną 

zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo); 
3 Osoby niepełnosprawne to osoba niepełnosprawna 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 osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2016 r., poz. 546), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; 
4 Osoby długotrwale bezrobotne - 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; 
5 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; 
6 Migrant powrotny (reemigrant) tj. obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez 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 deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są 

również repatrianci; 
7 Imigrant tj. osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i 

zamierzająca wykonywać lub wykonująca pracę na terytorium Polski; 
8 Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Pracownik – personel w 

rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.); 
9 Osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca 

poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu); 
10 Oznacza to osobę zatrudnioną w oparciu o 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. Osobę, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień 

przystąpienia do projektu); 
11Osoba osiągającą niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący) -  to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) lub osobę 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; 
12 Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina  - osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) (KRUS), zamierzająca 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 z późn. zm.) (ZUS). 


