
 

 

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI 

do projektu „Aktywny na rynku pracy” 
Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Ja, niżej podpisana(y), ……………………………………………………………………..………………………………………………………… 
(imię, nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Zamieszkały ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod, miejscowość) 

1. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.: 
 Jestem zatrudniony/a lub jestem mieszkańcem/nką jednego z powiatów: M. Białystok, powiat 

białostocki, powiat sokólski, 
 Jestem osobą w wieku 15-29 lat; 
 Jestem osobą należącą do kategorii NEET, tj. bezrobotną (niezarejestrowaną w Powiatowym 

Urzędzie Pracy) nieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolącą się  
 Jestem osobą należącą do kategorii NEET, tj. bierną zawodowo1, nieuczestniczącą w kształceniu 

formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolącą się  
 Jestem osobą tzw. ubogą pracującą2 tj. pracującą na umowie o pracę na czas nieokreślony lub na 

umowie krótkoterminowej3 lub umowie cywilno-prawnej i moje zarobki nie przekraczają płacy 
minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o płacy minimalnej), 

 nie należę do grupy wyłączonej z projektu zgodnie z regulaminem rekrutacji §4, punkt 3. 
2. Oświadczam, iż podane dane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i odpowiadają stanowi 

rzeczywistemu. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

3. Oświadczam, iż zapoznałam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego treść. 
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - udział w projekcie jest bezpłatny.  
W związku, z tym zobowiązuję się do: 

 80% obecności przy każdej formie wsparcia w ramach projektu „Aktywny na rynku pracy”, 

 przestrzegania Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, 

 podpisywania list obecności w każdym dniu wsparcia/stażu. 

 wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej 
dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

5. Deklaruję chęć udziału w projekcie. 
6. Jestem zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia. 
7. W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam zgodę na:  

 - utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach  
 - publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu 
 - publikowanie zdjęć w prasie lokalnej i regionalnej 

 

 

……………………………………………………….. 

                          Data 

………………………………………………………………… 

                      Czytelny podpis uczestnika 

1 Osoba bierna zawodowo - Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tj. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza 
się do kategorii osób bezrobotnych. 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). 
2
 Ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) 

3 Osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe - Osoby zatrudnione na umowy wskazujące na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, 
zawarte na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6miesięcy.  


