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Załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania  
środków finansowych na stworzenie miejsca pracy 

wersja dokumentu 19.02.2021 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  
BYCIA PRACOWNIKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

Ja niżej podpisana/y  
............................................................................................................................. .................., 
oświadczam, że w momencie zatrudnienia w podmiocie  
............................................................................................................................. ........................ 
posiadałam/em następujący status: 
 

a) Osoba bezrobotna – osoba: zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba 
bezrobotna, lub niezarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, ale 
pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 
zatrudnienia (osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności). Definicja nie uwzględnia studentów studiów 
stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Studenci studiów 
stacjonarnych nie mogą być traktowane jako osoby bezrobotne. 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. Taka sytuacja ma miejsce w 
momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z 
tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją 
traktować jako osobę bezrobotną. 

 TAK  NIE 

b) Osoba długotrwale bezrobotna – osoba, która pozostaje bezrobotna przez 
okres: w przypadku młodzieży (do 25 roku życia) – nieprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych (25 lat lub więcej) – 
nieprzerwanie przez okres ponad  12 miesięcy.  

 TAK  NIE 

c) Osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje 
wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej 
na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają 
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu  
o próg interwencji socjalnej . 

 TAK  NIE 

d) Osoba zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoba, 
spełniająca co najmniej jeden spośród następujących warunków: 
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą  
- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z 
przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym ; 
- osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

 TAK  NIE 
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opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 
- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty; 
- osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub 
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami  
- w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020;  
- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą  
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu 
na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;  
- osoby niesamodzielne – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego;  
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  
- osoby odbywające kary pozbawienia wolności objęte dozorem 
elektronicznym;  
- osoby korzystające z PO PŻ. 

e) Byłem / nie byłem* w przeszłości zatrudniona/y w Przedsiębiorstwie Społecznym na miejscu pracy 
finansowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
Dotyczy to każdego OWES działającego na terenie kraju, finansowanego ze środków EFS. 

*Niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 

Miejscowość, dnia ..........................................   ………………...................…………………………. 
Czytelny podpis 

 


