
                            

 

   

 

 

 

 

Projekt „Przepis na dobrą pracę” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 

konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

        Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI  

W RAMACH PROJEKTU „Przepis na dobrą pracę” 

nr projektu POWR.01.02.01-30-0017/18 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………….…………………………….…………………..……………, 

PESEL ……………..………..……….……………….…………..………..………………………………….…... 

                                    TAK                 NIE 

 Oświadczam, że jestem osobą w wieku 18-29 lat                       □    □       



 Oświadczam, że jestem osobą bez pracy - osobą bierną zawodowo,              □    □



 Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy,      □    □



 Oświadczam, że zamieszkuję na terenie województwa wielkopolskiego,                  □                  □



 Oświadczam, brak przynależności do grupy docelowej określonej dla trybu           

konkursowego Poddziałania 1.3.1                □                  □



 Oświadczam, że posiadam status osoby pracującej (ubogiej pracującej,  

zatrudnionej na umowie krótkoterminowej/w ramach umowy cywilnoprawnej) na terenie 

województwa wielkopolskiego,                   □                 □        

      

 Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną,              □                 □



 Oświadczam, że jestem osobą, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym    

i nie szkoli się,                  □                 □ 



 Oświadczam, że zamieszkuję zg. z KC na terenie miasta średniego                          □    □



 Oświadczam, że posiadam status byłego UP z CT9 PRO,              □    □



 Jestem osobą o niskich kwalifikacjach,                □    □




 
 Oświadczam, że nie uczęszczam na zajęcia w szkole podstawowej/ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej jak również nie kształcę się 

na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym albo zaniedbują obowiązek 
szkolny lub nauki oraz że w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałem/łam udziału w  pozaszkolnych  zajęciach  mających  na  celu  

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

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

za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż 

ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

  
 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Kandydata/tki 


