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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 jest realizowany przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, 
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie. 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Imię i Nazwisko:  Wiek (lat):  

PESEL:  Płeć ( K/M ):  

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Adres zamieszkania1: 
ulica/miejscowość, numer, kod 
pocztowy, poczta 

 

Powiat:  Gmina:  

Adres do korespondencji: 
jeśli inny niż zamieszkania 

 

Telefon: 
 

Adres e-mail:  

 

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć tylko 1 właściwe pole stawiając X we właściwym wierszu! 

Zaznaczyć 
właściwe: 

wykształcenie niższe niż podstawowe - ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia) 
 

podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) - ISCED 1 
 

gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) - ISCED 2 
 

ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) - 
ISCED 3 

 

policealne ( kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) - ISCED 4 

 

wyższe - ISCED 5 – 8 (wykształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych) 
 

 

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć tylko 1 właściwe pole wpisując TAK lub NIE we właściwym wierszu! 

Odpowiedź 
(TAK / NIE) 

Oświadczam, że jestem osobą b e z r o b o t n ą  z a r e j e s t r o w a n ą  w urzędzie pracy z nadanym 3 profilem 
wsparcia (należy dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy oraz oświadczenie o ustaleniu 3 profilu wsparcia) 

 

Oświadczam, że jestem osobą d ł u g o t r w a l e  b e z r o b o t n ą 2  

Oświadczam, że jestem osobą b i e r n ą  z a w o d o w o 3  

                                                           
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 Osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 
miesięcy), natomiast osoby do 25 r. ż. przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
3 Osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, 

tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
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STATUS KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć właściwe pole wpisując TAK lub NIE we właściwym wierszu! 

Odpowiedź 
(TAK / NIE) 

Jestem osobą zamieszkującą na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC4 w gminie wiejskiej Biłgoraj  

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej5 lub etnicznej6, jest migrantem7, obcego pochodzenia8 (dane 
wrażliwe) 

 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań9 (dane wrażliwe)  

Jestem osobą z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą 10 
(należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, dane wrażliwe) 

 

Proszę o podanie stopnia n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i  (dane wrażliwe) 

lekki  

umiarkowany  

znaczny  

nie dotyczy  

Odmowa podania danych  

Proszę o podanie rodzaju n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i  
(dane wrażliwe) 

sprzężona  

choroby psychiczne  

intelektualna  

inne  

nie dotyczy  

Odmowa podania danych  

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej np.: posiadam 

wykształcenie niżej podstawowego, jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, byłem więźniem, narkomanem, 

zamieszkuję tereny wiejskie (DEGURBA 311 itp., dane wrażliwe) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
4 Zamieszkanie zgodnie z terminologią Kodeksu Cywilnego, oznacza przebywanie osoby na danym terenie, z zamiarem stałego pobytu 
5 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
6 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
7 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
8 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 
posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
9 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub 
ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego. 
10 Osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 
11 Zdefiniowana przez Eurostat i wykorzystywana do monitorowania obszaru realizacji inwestycji/projektu w LSI2014/LSI2014EFS, klasyfikacja 
jednostek przestrzennych, zgodnie z którą jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: gęsto zaludnione (01), pośrednie 
(02) i słabo zaludnione (03). Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności. 03 - 
tereny słabo zaludnione (wiejskie) – więcej niż 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie (Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym 
minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców) 
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POZOSTAŁE INFORMACJE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć właściwe pole wpisując TAK lub NIE we właściwym wierszu! 

Oświadczam że jestem osobą wykluczoną (w tym dotkniętą ubóstwem) lub osobą zagrożoną ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym12 tj. spełniam minimum jedną przesłankę z poniższych:  

Odpowiedź 
(TAK / NIE) 

Jestem osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej zg. z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określanych w art. 7  ww. ustawy13, w tym: 

1. ubóstwa 2. sieroctwa 

3. bezrobocia; 4. niepełnosprawności; 

5. przemocy w rodzinie; 6. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

7. bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych; 

8. trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 
1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach; 

9. alkoholizmu lub narkomanii; 10. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
11. bezdomności 12. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
13. potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności; 
14. trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego; 
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
 

 

Jestem osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym: 
1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej, 
2. uzależnionych od alkoholu, 
3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, 
4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 
7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo 
oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

 

Jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą lub członkiem rodziny 
przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 t.j. ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 z późn. zm.) 

 

Jestem osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 
i przestępczości (Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1982r. z późn. zm.) 

 

Jestem osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii (Dz.U.2017.1606 t.j. - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2017r. z późn. zm.) 

 

Jestem osobą 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 

 

Jestem członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością 
(należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) 

 

                                                           
12 Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym został określony 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
13Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 t.j. – USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
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Jestem osobą bezrobotną dla której ustalono 3 profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) - art. 33 ust. 2b i 2c 

 

Jestem osobą niesamodzielną14  

Korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

 
 

PREFEROWANE PRZEZE MNIE SZKOLENIE ZAWODOWE 

Preferowana przeze mnie 
tematyka szkolenia: 

 

Preferowane przeze mnie miejsce 
szkolenia: 
(na terenie gminy wiejskiej Biłgoraj) 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie 
z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki regulaminu. Jednocześnie 
zobowiązuję się do podpisania kontraktu socjalnego lub równoważnego oraz niezwłocznego poinformowania 
Organizatora Projektu – O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. o zmianach danych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane kontaktowe, status w chwili przystąpienia do projektu). 

2. spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
3. samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Aktywni na przekór 

barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020 Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie. 
Realizowanym przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

4. deklaruję uczestnictwo w całym wsparciu zaplanowanym w ramach ww. projektu, równocześnie zobowiązuję się, 
że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora 
Projektu. 

5. zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020 Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie. Realizowanym 
przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

6. zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce 
zamieszkania. 

7. zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

8. zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 
i etnicznych, dotyczących stanu zdrowia itp. 

9. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu kopii umowy o pracę/ 
zlecenie/ dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia 
pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 4 tygodni od ukończenia udziału w projekcie, a w przypadku 
rozpoczęcia działalności gospodarczej – wydruk CEIDG/KRS oraz dokument potwierdzający fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: dowód opłacenia 
należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta /Urzędu 
Skarbowego/ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności przez 3 pełne miesiące. 

10. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 
rezultatu, tj. status na rynku pracy, oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikaty, 
dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminów) do 4 tygodni od zakończenia udziału 
w projekcie. 

11. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku rejestracji w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie w przypadku, kiedy nie podejmę zatrudnienia lub nauki.    

                                                           
14 Osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia z związku 
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 
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12. jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia. 
13. zobowiązuję się do wyrejestrowania z Urzędu Pracy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia kwalifikacji 

zawodowych (jeśli jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy) i zobowiązuje się dostarczyć stosowne 
zaświadczenie. 

14. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,  

15. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 
przez Organizatora Projektu - O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

16. zostałem poinformowany o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu, będący osobą 
fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji o ochronie danych osobowych 
(zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W przypadku uczestnika projektu 
nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.  

17. zostałem/am uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, oraz podane w niniejszym formularzu informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

18. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o zmianach danych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym (dane kandydata na uczestnika projektu, dane kontaktowe, status itp.). 

 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

miejscowość i data czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE 
potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności  uprawniających do udziału w projekcie 

(oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej) 

 
Ja, niżej podpisany/a ________________________________________________, PESEL: ___________________________________ 

w związku z przystąpieniem do projektu: „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 

pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą15 oświadczam, iż: 

Zamieszkuję na terenie gminy wiejskiej Biłgoraj w województwie lubelskim w rozumieniu KC16; 

 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy, dla której został ustalony  

3 profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; 

 Jestem osobą bierną zawodowo; 

 

 Jestem osobą wykluczoną (w tym dotkniętą ubóstwem) lub zagrożoną ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasad 

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 (dane 

wrażliwe). 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

miejscowość i data czytelny podpis 

                                                           
15 Poucza się, że osoba składająca oświadczenie winna podać wszystkie informacje zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu jego składania. 
Podanie informacji niezgodnych z prawdą rodzić będzie po stronie składającego nieprawdziwe informacje odpowiedzialność cywilną względem 
poszkodowanego.   
16 Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  



 

 



 

 

FORMULARZ POTRZEB/USPRAWNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

W ramach projektu „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 

Celem niniejszej ankiety jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami udziału we wsparciu  

oferowanym w ramach projektu.  

Poniższa ankieta ma pomóc w poznaniu rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Imię i nazwisko  

Data  

1. Jakie problemy/bariery wynikające z niepełnosprawności widzi Pan/Pani w związku ze swoim 
udziałem w projekcie? 

 

2. Jakie są Pana/Pani potrzeby wynikające z niepełnosprawności, których spełnienie mogłoby ułatwić 
Panu/Pani udział w zajęciach oferowanych w ramach niniejszego projektu? 
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ZOBOWIĄZANIE DO PRZEKAZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SYTUACJI  PO 

ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

Ja, niżej podpisany/a _____________________________________________________, PESEL:__________________________________ 

w związku z przystąpieniem do projektu: „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 

pouczony/a o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji17 oświadczam, że zobowiązuje 

się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia 

udziału w projekcie, przekazać O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o., informacje i dane (w tym kopie 

dokumentów) dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:  

a) podjęcia zatrudnienia bądź samozatrudnienia: 

1. Kopii umowy o pracę na min. 3m-ce i min. ½ etatu, lub 

2. Kopii umowy cywilnoprawnej o terminie realizacji minimalnej 3m-ce i o wartości 

minimalnej w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub 

3. Dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 

minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez 

upoważniony organ np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy)  

b) uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu,  

c) statusu na rynku pracy (osoba poszukująca pracy, zatrudniony/a, bezrobotny/a itp.). 

 

 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 

miejscowość i data czytelny podpis 

                                                           
17 Poucza się, że osoba składająca oświadczenie winna podać wszystkie informacje zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu jego składania. 
Podanie informacji niezgodnych z prawdą rodzić będzie po stronie składającego nieprawdziwe informacje odpowiedzialność cywilną względem 
poszkodowanego. 
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI O KORZYSTANIU  

Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020  
W ramach projektu „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że jestem osobą korzystającą lub członkiem rodziny 

osoby korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany 

jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., 

str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. 

Ponadto oświadczam, że z dniem uzyskanego wsparcia w ramach projektu „Aktywni na przekór 

barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 nie będę powielał działań, które moja osoba lub członek mojej 

rodziny otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących o których mowa w PO PŻ. 

 
 
 

_________________________________ _________________________________ 

miejscowość i data czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIAN INFORMACJI 

ZAWARTYCH W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM 
„Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 

 

Uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego18) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zwarte w formularzu 

zgłoszeniowym uległy/nie uległy19 zmianie i są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 

W przypadku zmiany danych zawartych w formularzy zgłoszeniowym prosimy o wypisanie 

zaistniałych zmian poniżej: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
miejscowość, dnia  czytelny podpis

                                                           
18Art. 233. § 1. Kodeksu Cywilnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 
19 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY BEZROBOTNEJ 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________, PESEL:___________________________________________ 

w związku z przystąpieniem do projektu: „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 

pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą20 oświadczam, iż jestem 

osobą bezrobotną, zarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy, dla które został ustalony trzeci profil 

pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
miejscowość, dnia  czytelny podpis 

                                                           
20Poucza się, że osoba składająca oświadczenie winna podać wszystkie informacje zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu jego składania. 

Podanie informacji niezgodnych z prawdą rodzić będzie po stronie składającego nieprawdziwe informacje odpowiedzialność cywilną względem 

poszkodowanego.   


