
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 

w ramach projektu „Lepsze jutro” nr RPWM.11.01.01-28-0084/20 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Lepsze jutro” nr RPWM.11.01.01-28-0084/20 

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

oświadczeń niezgodnych z prawdą1, niniejszym oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym:  

 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  TAK     NIE 

Jestem osobą fizyczną w wieku powyżej 18-go roku życia.   TAK     NIE 

Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów KC na obszarze 
podregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty 
bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, 
szczycieński).  

 TAK     NIE 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną/niezarejestrowaną* w urzędzie 

pracy. 
 TAK     NIE 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną.  TAK     NIE 

Jestem osobą bierną zawodowo.  TAK     NIE 

należącą min. do jednej z poniższych kategorii: 

Jestem osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 TAK     NIE 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami. (dane wrażliwe) 

 TAK     NIE 

 Odmawiam 

podania danych 

Jestem osobą korzystającą z PO PŻ 2014-2020.  TAK     NIE 

Kryteria dodatkowe: 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanej, o których mowa  

w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych CT9 (współwystępowanie różnych 

przesłanek).  

 TAK     NIE 

                                                           
1 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.  



 

 

Jestem osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

osobą z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub osobą  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym  

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).  

 TAK     NIE 

 Odmawiam 

podania danych 
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           Miejscowość i data        Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


