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OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

„POWER-LEPSZY START!”, NR WND-POWR.01.02.01-14-0040/19 

 

Dane osobowe: 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia1  

Płeć     □ Kobieta                          □ Mężczyzna 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą, oświadczam, iż: 

□ Jestem osobą w wieku 15-29 lat ( do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.) 

□ Mieszkam lub pracuję na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z KC. 

Jestem osobą (należy wybrać jedną z poniższych opcji) 

□ Ubogą pracującą (dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę) 

tzn. jestem osobą, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 

stycznia 2020 r lub osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody  

(z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają 

kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 

poprzedzającym przystąpienie do Projektu. 

□ Zatrudnioną w ramach umowy krótkoterminowej (dotyczy umowy o pracę i cywilno-

prawnej) tzn. jestem osobą, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, zatrudnioną w ramach umowy wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub 

innej formy zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa 

nie dłużej niż 6 miesięcy. 

□ Zatrudnioną w ramach umowy cywilnoprawnej (dotyczy umowy zlecenie i o dzieło) 

tzn. jestem osobą, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu). 

□ Osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy2 

□ Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy3 

 
1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL. 

2 Zgodnie z definicją zawartą w formularzu rekrutacyjnym 

3 Zgodnie z definicją zawartą w formularzu rekrutacyjnym 

mailto:kamila.orlinska@fundacjachallenge.org
http://www.fundacjachallenge.org/


 

 

 
 

 

Lider:                    

 
Projekt „POWER-lepszy start! realizowany na podstawie umowy  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie  pełniącym rolę 
Instytucji Pośredniczącej współfinansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Partner: 
HDA- CENTRUM SZKOLENIA, 
DORADZTWA FINANSOWEGO  
I BIZNESU HUBERT DURLIK 

Biuro projektu: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa,  tel: 515 445 276, 665 187 616 e-mail: kamila.orlinska@fundacjachallenge.org 
www: www.fundacjachallenge.org 

 

□ Osobą długotrwale bezrobotną4                                

 

 Jeśli tak, proszę podać od kiedy……………………………… 

□ Osobą bierną zawodowo5, w tym: 

 

□osobą uczącą się6                             □ osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu7 

 

□ nie należę do jednej z poniższych grup, tj. grupy określonej dla trybu konkursowego  

w Poddziałaniu 1.3.1)8  

.   

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe 

i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez 

upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych 

rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 

 

 

 
4 Osoba bezrobotna długotrwale (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie 
przez okres ponad 6 miesięcy - dot. młodzieży tj. osób w wieku do 25 lat oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. 

osób w wieku 25 lat lub więcej. 
5 Zgodnie z definicją zawartą w formularzu rekrutacyjnym. 

6 Osoba ucząca się-osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym, zgodnie z definicją zawartą powyżej. 

7 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu, tj. osoba która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 

(kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, 

szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie 

dziennym). 

       8 Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym  w szczególności osoby, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET z następujących grup docelowych: osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po 

opuszczeniu instytucji pieczy), osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze  i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po 
opuszczeniu), osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 

osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), matki przebywające w domach 

samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakład poprawczy lub 
schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w 

zakładzie), imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, 

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący  w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup 
docelowych. 

 

…………………………………….. 

     

…………………………………………………... 

              Miejscowość i data             Czytelny podpis Uczestnika/-czki  
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