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Projekt pt. „Kierunek -> POWER” nr POWR.01.02.01-14-0038/20 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do udziału w Projekcie „Kierunek -> POWER” 
świadoma/świadomy odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu Cywilnego za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż mój status na rynku pracy nie 
zmienił się od momentu wypełnienia KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO na spotkaniu 
rekrutacyjnym. Tym samym dane zawarte w KWESTIONARIUSZU są zgodne ze stanem 
faktycznym, tj. nadal jestem; 

1. 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w 
ewidencji urzędu pracy; 

 - młodzież (<25 lat)- osoba jest bezrobotna nieprzerwanie 
przez okres ponad 6 miesięcy (>6miesięcy) 

 - dorośli (25 lat lub więcej)- osoba jest bezrobotna 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) 

TAK  NIE  

2. 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji 
urzędu pracy, tzn. osobą pozostającą bez pracy, gotową do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, 
niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy. 

TAK  NIE  

3. 

Jestem osobą bierną zawodowo, tj. osobą, która w danej 
chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje, nie jest 
bezrobotna, nie poszukuje pracy). 

TAK  NIE  

4. 

Osobą nie przynależącą do jednej z poniżej wymienionych 
grup: 

1. grupy osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po 
opuszczeniu instytucji pieczy); 

2. grupy osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat 
po opuszczeniu); 

3. grupy osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po 
opuszczeniu); 

4. grupy osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej 

TAK  

 

 

 

 

 

 

 

NIE  
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(do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej); 

5. grupy matek przebywających w domach samotnej matki; 

6. grupy osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy 
(do 2 lat po opuszczeniu); 

7. grupy osób, które opuściły zakład poprawczy lub 
schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu); 

8. grupy osób, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 
lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie); 

 

5. 
Osobą zamieszkującą na terenie województwa 
mazowieckiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym). TAK  NIE  
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