
 
Załącznik nr 1  

 

OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn.: Lepsza praca lepsza płaca 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ………….........................................................................  

                                              (imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki)  

oświadczam, że:  

□ 

Jestem tzw. ubogim pracującym 

□ tzn. jestem osobą pracującą, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej 

(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)  

tj. 2 600,00 zł (uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  

o wynagrodzeniu) 

lub 

□ osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody  

(z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę,  

nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg  

interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu 

 tj. dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł, liczba osób w rodzinie wynosi 

…………….  

□ 

Jestem osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej 

tzn. jestem osobą zatrudnioną na umowę wskazującą na zawarcie stosunku 

pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, który upływa  

w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Moje zarobki  

nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów 

 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) tj. 2 600,00 zł w odniesieniu 

 do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 



 

□ 

Jestem osobą pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej 

tzn. jestem osobą pracującą na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 

Moje zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) tj. 2 600,00 zł w odniesieniu 

do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 

(Oznaczyć właściwe znakiem „x”) 

2) dane zawarte na dokumentach rekrutacyjnych przedłożonych do Biura projektu dnia 

………………………………….  dotyczące uzyskanych dochodów /przez Uczestnika projektu/ 

przypadających na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym/*  

w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia formularza,  nie uległy zmianie  

w stosunku do dnia dzisiejszego, tj. ……………………………………. i wynoszą 

…………………………zł. 

3) dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym nie uległy zmianie;  

4) spełniam wymagania dotyczące grupy docelowej w projekcie pn. „Lepsza praca 

lepsza płaca”. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

/Jestem/ świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń./ 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe  i kompletne. 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione 

instytucje (np. krajową administrację skarbową) na podstawie krajowych rejestrów pod 

względem ich zgodności z prawdą.  

 

 

 

 

       (Data)                                                        (Czytelny podpis) 

 

 

 

 

*niepotrzebna skreślić 

…………………………                                        …………………………………………… 


