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OŚWIADCZENIA DO PROJEKTU 
„Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. „Osoby młode na rynku pracy”,  
Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”,  

Projekt o numerze: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15. 

 

Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................ (imię i nazwisko) 

urodzony ............................................. (data urodzenia) w ..................................................... (miejsce urodzenia) 

zamieszkały/a ..............................................................................................................................(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i nr ………………………… PESEL ............................................... 

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu cywilnego za składanie oświadczeń 

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

i prawnym. Jednocześnie 

oświadczam, że: 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie rekrutacji i Regulaminie Projektu pn. 

„Do Pracy-Gotowi-Start!  Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 roku życia”  

nr projektu POWR POWR.01.02.02-18-0177/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

2. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY NEET 

Oświadczam, że jestem osobą młodą w wieku 15-24 lat, która: 

- nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) oraz 

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) oraz 

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Nie 

brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich  

4 tygodni). 

 

3. OŚWIADCZENIE O REJESTRACJI W URZĘDZIE PRACY  

Oświadczam, że nie jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym 

Urzędzie Pracy właściwym dla mojego miejsca zameldowania stałego lub czasowego.  

4. OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO  

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo, tj. nie tworzę zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuję i nie 

jestem osobą bezrobotną).  
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5. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego, pod adresem wskazanym w formularzu 

zgłoszeniowym.  

 

6. OŚWIADCZENIE O WIEKU KANDYDATA DO PROJEKTU  

Oświadczam, że na dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu mój wiek mieści się w zakresie 15-24 

lat (tj. ukończyłam/łem 15 lat i nie ukończyłam/łem 25lat). 

 

7. OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą niepełnosprawną*, 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.), i/lub osobą 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);  

*osoby z niepełnosprawnością muszą przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważny dokument.  

 

8. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM WYKSZTAŁCENIU  

Oświadczam, że posiadam wykształcenie (Według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia): 

Podstawowe ISCED 1  

Gimnazjalne ISCED 2  

Ponadgimnazjalne ISCED 3  

Policealne ISCED 4  

Wyższe ISCED 5-8  

 

9. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE WIEJSKIM  

Oświadczam, że zamieszkuję/nie zamieszkuję** na terenie wiejskim (obszar położony poza granicami 

administracyjnymi miast wg GUS).  

**  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 
Data, Podpis 
 

 

 


