
 

1 
 

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka dotacyjna 

Projekt pn.: „Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”  
nr RPKP.08.02.02-04-0183/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez ALFA PROJEKT Sp. z o.o.  
(Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy). 

 
 

Oświadczenie uczestnika projektu nt. sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału 
w projekcie 

 
 
Dane osobowe: 

Imię  

Nazwisko   

PESEL lub data urodzenia1  

Płeć 
    □ Kobieta                          □ Mężczyzna 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator 
projektu 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 

 

……………………………………………………………..………………… 
     (data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta projektu) 

 

 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie (należy zaznaczyć jedną z trzech możliwych 
odpowiedzi): 

□ Jestem tzw. ubogim pracującym 

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

(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) 
tj. 2 250,00 zł2  
(uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  
o wynagrodzeniu) 

                                                                 
1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL. 
2 Stawki podlegają aktualizacji. 
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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 zł²,liczba osób w rodzinie wynosi… 
(uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie 
o wynagrodzeniu). 

□ 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 oraz której zarobki 
nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów 
 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) tj. 2 250,00 zł² w odniesieniu 
 do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu  
(uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  
o wynagrodzeniu oraz umowę potwierdzająca krótkoterminowe 
zatrudnienie). 

□ 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. 2 250,00 zł² w odniesieniu 
do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu  
(uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o 
wynagrodzeniu oraz umowę cywilno-prawną). 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe 
i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać 
weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. krajową administrację sądową) 
na podstawie krajowych rejestrów pod względem ich zgodności z prawdą. 

 

 

 

 

……………………………………………..………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika projektu) 


