
 

 

  

 

 

OŚWIADCZENIE  
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU  

„Nowe umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” 

nr RPLU.12.03.00-06-0261/15 
 
Oświadczam, iż:  

 jestem osobą w wieku 25 lat i więcej1 

 posiadam niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie)2 

 zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego3 

 jestem osobą aktywną zawodowo, w tym: 

 jestem osobą pracującą4 

 jestem osobą bezrobotną 5, w tym 

 zarejestrowaną w urzędzie pracy 

 niezarejestrowaną w urzędzie pracy 

 z własnej inicjatywy zgłaszam chęd podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności 

z zakresu języków obcych. 

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

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym. 

 

Miejscowośd  .................................................., dnia ............................................  

 

Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego........................................................ 

                                                           
1 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.  
2 Poziom wykształcenia potwierdzany jest na podstawie oświadczenia Uczestnika Projektu w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. ISCED 3: 
wykształcenie ponadgimnazjalne: 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 kooczą 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 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4 Pracujący 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 działalnośd, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek – prowadzące działalnośd gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 
praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, 
praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas 
na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i 
nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu 
na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracowad; osoby uczestniczące w konwencjach lub 
seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup 
lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowao do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany 
jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalnośd gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający 
osobie prowadzącej działalnośd członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalnośd na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy 
wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby 
pracujące". Osoby przebywające na urlopie macierzyoskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub 
bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby 
pracujące”. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecnośd w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, 
który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już 
jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeostwo).  
5 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyoskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeo z tytułu urlopu), należy 
wykazywad jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 


