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OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ 

„Aktywni 30+” nr RPMP.08.02.00-12-0030/20 

Dane osobowe: 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL lub wiek w chwili przystąpienia do 

projektu1 

 

Płeć kobieta mężczyzna 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

(DD-MM-RRRR) – wypełnia realizator projektu 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 
 

 

(data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta projektu) 
 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji na etapie rekrutacji do udziału w projekcie: 

□ 
Oświadczam, że jestem osobą w wieku 30 lat i więcej 

Osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w 
projekcie przypadł w dniu 30-tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 
30 lat i więcej; wiek UP liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie – weryfikowane na podstawie numeru PESEL. 

□ 

Oświadczam, że zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów woj. małopolskiego, w których 
wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego, tj. suski, wielicki, 
m. Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, 
limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

□ 
Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną 

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, 

nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne).  
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 

a) studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że pracują 
(również na część etatu), wówczas są osobami pracującymi.  

b) studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są 
zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana) i 
nie pracują; Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w 
innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 

c) 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), 
ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba 
jest zarejestrowana), jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne 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. 

                                                           
1 Wpisanie wieku w chwili przystąpienia do projektu jest możliwe wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL 
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□ 
Oświadczam, że nie pracuję 

Osoba pracująca - 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 
działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie.  

□ 
Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną  

Osobą długotrwale bezrobotna - osoba, która jest bezrobotna (pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i 
aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

□ Oświadczam, że nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna  

□ Oświadczam, że nie poszukuję aktywnie zatrudnienia 

□ Oświadczam, że nie jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia 

□ 
Oświadczam, że jestem osobą w wieku 50 lat i więcej 

Osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 50 lat. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w 
projekcie przypadł w dniu 50-tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 50 
lat i więcej; wiek UP liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – 
weryfikowane na podstawie numeru PESEL. 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach 

Osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Poziom ISCED 
3 (wykształcenie ponadgimnazjalne/ ponadpodstawowe): 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. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.  

□ 

Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami 

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.). 

Należy dołączyć Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

□ 

Oświadczam, że należę do grupy bezrobotnych mężczyzn  w wieku 30-49 lat (począwszy do dnia 30. 
urodzin, do dnia upływającego przed skończeniem 50 lat)  

Mężczyźni pozostające bez pracy przed przystąpieniem do projektu, mieszkający na terenie wskazanym powyżej, 
jednakże nie spełniający pozostałych warunków, tj. nie są długotrwale bezrobotni, nie są osobami o niskich 
kwalifikacjach, nie są osobami z niepełnosprawnościami. 

□ 
Oświadczam, ze zamieszkuję na obszarze jednego z miast średnich woj. małopolskiego: Andrychów, 
Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, 
Wieliczka, Zakopane. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

□ 
Oświadczam, że zamieszkuję na obszarze woj. małopolskiego objętym rewitalizacją na obszarze 
Miasta Nowy Targ. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję 
do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnioną instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na 
podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 
 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego 
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