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                                        Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie 

Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów formalnych  

w ramach projektu: „Daj sobie szanse już dziś!” nr: RPPK.07.01.00-18-0054/20 

Imię ( imiona)  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia1  

                                                           
1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL. 

 

Oświadczam, że:  ( należy zaznaczyć „X” we właściwym polu) 

Jestem osoba bierną zawodowo: 

Bierny zawodowo – uznaje się osobę, 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). Taka sytuacja 

ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona 

nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją 

traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy 

wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

❑ TAK          ❑ NIE                          

(jako załącznik przedkładam 

zaświadczenie z ZUS - dokument 

nie może być wystawiony 

wcześniej niż w miesiącu 

poprzedzającym przystąpienie do 

projektu).                                                                        

w tym osoba ucząca się ❑ TAK          ❑ NIE 

w tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu ❑ TAK          ❑ NIE  

Jestem osobą bezrobotną: 

Osoba  bezrobotna  - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia. 

Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. 

Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba 

zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe 

kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej 

definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy 

np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń 

z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 

❑ TAK          ❑ NIE 

 

                                                                                 

 zarejestrowaną w Urzędzie pracy   

❑ TAK          ❑ NIE  

(Jako załącznik przedkładam  

zaświadczenie z PUP oraz z ZUS - 

dokument nie może być 

wystawiony wcześniej niż w 

miesiącu poprzedzającym 

przystąpienie do projektu). 

niezarejestrowaną w PUP ❑ TAK          ❑ NIE  

Przynależę do minimum jednej  z podgrup 

grupy docelowej 

kobieta ❑ TAK          ❑ NIE 
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……………………………………………..………………… 

                                                                                                                                                     (data i czytelny podpis kandydata/tki projektu) 

 

osoba w wieku 50 lat i więcej ❑ TAK          ❑ NIE 

osoba długotrwale bezrobotna ❑ TAK          ❑ NIE 

osoba z niepełnosprawnościami ❑ TAK          ❑ NIE 

osoba o niskich kwalifikacjach ❑ TAK          ❑ NIE 

Bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat nienależący 

do ww. grup 
❑ TAK          ❑ NIE 

Jestem osobą w wieku od 30 roku życia. 
Na dzień składania formularza rekrutacyjnego mam ukończony 30 rok życia. 

❑ TAK          ❑ NIE 

Zamieszkuje zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Województwa podkarpackiego. 
❑ TAK          ❑ NIE 

Nie otrzymuję jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie EFS z zakresu aktywizacji 

zawodowej. 

❑ TAK          ❑ NIE 


