
 
 
 

Projekt CZAS NA START! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 
Biuro Projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno, tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47,  

e-mail: pig@pigkrosno.pl, www.pigkrosno.pl,  

  
Załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ 
 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że: 
 

1) Jestem osobą w wieku od 15 do 29 lat. 
 
 
Data, czytelny podpis 

2) Zamieszkuję na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC). 
 
 
Data, czytelny podpis 

I.  PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII NEET: 

3) Nie pracuję i jestem osobą bierną zawodowo1, niezarejestrowaną 
w ewidencji urzędów pracy. 

 
 
Data, czytelny podpis 

4) Nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. 
 
 
Data, czytelny podpis 

5) Nie szkolę się (nie brałem/am udziału w tej formie aktywizacji 
finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 

 
 
Data, czytelny podpis 

II. WYKLUCZENIA: 

6) Nie należę do tzw. młodzieży NEET z następujących grup 
docelowych (objętych wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 
POWER) tj: 
a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po 
opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po 
zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do 
rodzin naturalnych, 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 
założyli własne gospodarstwo domowe, 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 
usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po 
zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 
b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 
pieczy), 
c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 
d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i 
specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 
e) matki przebywające w domach samotnej matki, 
f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 
roku po opuszczeniu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, czytelny podpis 

 
 

 

                                                           
1 Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..…………………………., PESEL: …………………………………………………… 

 
w związku z przystąpieniem do projektu pn. CZAS NA START! oświadczam, że zobowiązuje się po zakończeniu 

mojego uczestnictwa w projekcie:  

 

1. W terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – 

Podkarpackiej Izbie Gospodarczej informacje i dane (w tym dokumenty) dotyczące mojej sytuacji na rynku 

pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:  

 

a. uzyskania, po zdanym egzaminie certyfikatu/zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji, 

(certyfikat/zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji), 

b. kserokopie: oferty pracy, potwierdzenie prowadzenia DG i opłacanie składek US, kształcenia 

ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu lub oświadczenia podpisanego przez UP 

potwierdzającego osiągnięty rezultat (w przypadku braku możliwości przedstawienia kopii ofert), 

c. podjęcia kształcenia/szkolenia lub uzyskania kwalifikacji lub pracy - łącznie z pracującymi na własny 

rachunek (kopia dokumentów potwierdzających fakt podjęcia przez UP kształcenia/szkolenia lub 

uzyskania kwalifikacji lub pracy - łącznie z pracującymi na własny rachunek), 

d. statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),  

e. poszukiwania pracy (poprzez PUP, samodzielnie). 

 

2. W terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – 

Podkarpackiej Izbie Gospodarczej dane oraz dokumenty dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy, tj.:  

 

a. umowę o pracę na min. 3 m-ce i min. ½ etatu,  

b. zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej + potwierdzenie opłacenia składek ZUS przez 

min. 3 m-ce.  

 

 

 

           …..……………………………………………….                                                             ……………………………………………………… 

                      miejscowość i data                                                                                                        podpis 

 


