
 

 
 

 
 

 

STOWARZYSZENIE WIOSNA:
ul.Berka Joselewicza 21
31-031Kraków
Telefon: +48 12 421 28 54
E-mail: biuro@wiosna.org.pl

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW 

 

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

(imię i nazwisko) 

Zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu / lokalu) 

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

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 

 zamieszkuję na terenie województwa małopolskiego 

 jestem osobą niepełnosprawną  

 jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji Urzędu Pracy 

 jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w ewidencji Urzędu 

Pracy i posiadam status osoby długotrwale bezrobotnej 

 jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy, tj. osobą pozostającą bez pracy, 

gotową do jej podjęcia i aktywnie poszukującą zatrudnienia.  

 jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w ewidencji 

Urzędu Pracy i posiadam status osoby długotrwale bezrobotnej 

 jestem osobą bierną zawodowo pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 

 jestem osobą bierną zawodowo tj. osobą która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie 

pracuję, nie jestem bezrobotna (w tym zarejestrowana w urzędzie pracy), nie poszukuję zatrudnienia oraz w 

chwili obecnej nie jestem gotowa do podjęcia pracy1 

 posiadam wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja 

Kształcenia) tj. najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne tj. ukończyłem/am najwyżej: liceum ogólnokształcące, 

liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące,  technikum uzupełniające, zasadniczą 

szkołę zawodową 

 jestem opiekunem osoby zależnej (osoba zależna oznacza osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub 

wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą projektem) 

 

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

Miejscowość i data                                                      Czytelny podpis  

                                                           
1 Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). 


