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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ  

W RAMACH PROJEKTU „Krok do sukcesu” 

nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0025/19 

 
 

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

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że poniższe 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: 

 

Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. 
lubelskiego 

 TAK 

 NIE 

Jestem osobą w wieku 30 lat i więcej1 
 TAK 
 NIE 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach2 (posiadam maksymalnie wykształcenie 
ponadgimnazjalne) 

 TAK 
 NIE 

Jestem osobą bezrobotną3, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy (należy dołączyć 
urzędowe zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych oraz 
zaświadczenie z ZUS o przebiegu ubezpieczeń) 

 TAK 
 NIE 

Jestem osobą bierną zawodowo4, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy (należy 
dołączyć zaświadczenie z ZUS o przebiegu ubezpieczeń) 

 TAK 

 NIE 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną5 zarejestrowaną w Urzędzie Pracy 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (należy dołączyć urzędowe 
zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych wraz z okresem 
pozostawania w rejestrze) 

 TAK 
 NIE 

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności6 (należy dołączyć orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia 
potwierdzający przynależność do grupy osób 
niepełnosprawnych) 

 TAK 
 NIE 

Oświadczam, że jestem osobą tzw. ubogą pracującą, tj. osobą, zatrudniona na 
umowach krótkoterminowych lub pracującą w ramach umów 
cywilnoprawnych, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 
minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 
projektu. (należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu od 
pracodawcy) 

 TAK 
 NIE 
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1. Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

2. Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie.  

- wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3): ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 

przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności 

istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 

15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu 

nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

 

3. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, 

gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech kryteriów. 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 w rozumieniu Wytycznych, o 

których mowa powyżej. 

 

4. osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) 
 

5. Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - dot. młodzieży tj. osób w wieku do 25 lat oraz 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej.) 

 

6. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami 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 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 
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