
 
Oświadczenie uczestnika projektu 

„Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeo, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” 
 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………….……….……  
Tel. Kom. ………………………….….. adres e-mail: ……………………………...…… 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „„Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeo, jutro innowacyjny i 
konkurencyjny pracownik”” oświadczam, że: 

1. Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obecnego pochodzenia  

osoba obcego pochodzenia - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 
obywatelstwa/obywatelstw innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski 

TAK     NIE  

2. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań                                              

osoba bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania, przebywająca w schroniskach dla bezdomnych, dla kobiet, dla imigrantów, 
opuszczająca instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoba otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane, osoba posiadająca niepewny najem z nakazem eksmisji, osoba 
zagrożona przemocą, mająca nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie) 

TAK     NIE  

3. Jestem osobą z niepełnosprawnościami 

TAK     NIE  

4. Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

osoba pracująca - osoby w wieku 15 lat i więcej wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, czerpią zyski lub korzyści 
rodzinne lub osoby prowadzące własną działalność lub gospodarstwo rolne, nawet jeżeli nie osiągają zysków, nie zrealizowano 
żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano, osoby w trakcie zakładania działalności gospodarczej lub gospodarstwa 
rolnego, osoby bezpłatnie pomagający członkom rodziny w prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, jeżeli 
wykonywana przez nich pracą wnosi bezpośredni wkład 

TAK     NIE  

5. Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

dziecko – osoba w wieku 0-24 lat, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem 

TAK     NIE  

6. Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

TAK     NIE  

7. Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikująca się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniająca co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiary 
handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna; osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 

TAK     NIE  
 

 
Powyższe podaje świadoma(y) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
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