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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń skrzydła” 

 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

w ramach projektu 

„Rozwiń Skrzydła” 

nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0084/16 

 

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

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zwarte w formularzu zgłoszeniowym potwierdzające 

spełnienie przeze mnie kryteriów grupy docelowej uległy / nie uległy* zmianie i są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym: 

Jestem osobą zamieszkującą 1 w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

województwo lubelskie, na terenie jednej z poniższych gmin:  

• powiat chełmski (Wojsławice, Siedliszcze, Ruda Huta, Rejowiec, Dorohusk, 

Chełm),  

• powiat hrubieszowski ( Dołhobyczów, Hrubieszów, Horodło, Mircze, 

Werbkowice, Uchanie, ), 

• powiat janowski (Janów Lubelski, Dzwola, Modliborzyce, Chrzanów), 

• powiat krasnostawski ( Izbica, Krasnystaw, Gorzków, Siennica Różana, 

Żółkiewka ), 

• powiat kraśnicki (Szastarka, Dzierzkowice, Wilkołaz, Annopol, Gościeradów, 

Kraśnik), 

• powiat lubartowski (Kock, Firlej, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Kamionka, 

Serniki, Jeziorzany, Michów, Lubartów, Niedźwiada, Uścimów), 

• powiat lubelski ( Bychawa, Jastków, Wólka, Głusk, m. Lublin), 

• powiat opolski (Józefów nad Wisłą, Opole Lubelskie, Łaziska, Chodel, 

Karczmiska, Wilków) 

• powiat rycki ( Dęblin, Ułęż, Stężyca, Kłoczew), 

• powiat świdnicki (Trawniki, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Świdnik) 

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą bezrobotną 2  (tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukującą pracy): 

• zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna (y) dla której 

ustalono III profil pomocy 3. (Należy dostarczyć zaświadczenie z urzędu 

pracy); 

lub 

• niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna, ale 

poszukuję pracy i jestem gotowa (y)  do jej podjęcia. 

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną 4 (tj. osobą pozostającą bez 

zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 
□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą bierną zawodowo 5 (Za osobę bierną zawodowo rozumie się 

osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów sił roboczych, tzn. nie pracuje 

i nie jest bezrobotna) 

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami 6 □  Tak  □ Nie 
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W przypadku zmiany danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym prosimy o wypisanie zaistniałych 

zmian: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…..……………………………………… 
                  Miejscowość i data 

……………………………………………… 
     Czytelny podpis Uczestniczka/czki projektu 

         

*- niepotrzebne przekreślić 

 
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 

z zamiarem stałego pobytu 
2 Osoby bezrobotne to zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia 

pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 

krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno 

osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące 

się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 

świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej. 
3 W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób 

bezrobotnych, które należą do III profilu pomocy rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej. 
5 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne 

zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne; tj .nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały poszukiwały pracy ale nie były zdolne 

(gotowe) do jej podjęcia w ciągu ostatnich 2 tygodni bądź też nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ mają pracę 

załatwioną i oczekują na jej rozpoczęcie w okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej 

pracy podjąć). 
6  Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów 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.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności). 


