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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NALEŻĄCYCH DO UBOGICH PRACUJĄCYCH 

 

Projekt „Pracujemy na sukces zawodowy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0072/18-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ja niżej podpisany/-a: 

Imię:    ……………………………………………….. 

Nazwisko:   ……………………………………………….. 

PESEL:   ……………………………………………….. 

 
Oświadczam, iż należę do osób ubogich pracujących co oznacza, że: 

  

☐ moje zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), 

minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250,00 zł, minimalna stawka godzinowa 14,70 zł;  
 

☐ zamieszkuję w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych1), przypadające na jedną 

osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu (próg interwencji socjalnej dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, 
natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł).  

 
Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu mój dochód wynosi: …………………….……….. zł. 

Dochód dotyczy osoby samotnie gospodarującej dochodem / osoby w rodzinie*. 

 

………………………………………………..  ……….……………………………………………………………  

miejscowość, data  CZYTELNY podpis Kandydata/-ki 

                                                      
1 Transfery socjalne – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do 

zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspó lnie 
organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe albo instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw 
domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, 
świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z 
niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego.   

* Niepotrzebne skreślić 


