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Załącznik nr 6  

Oświadczenie dla osób ubogich pracujących. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                           (Imię i Nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Zamieszkały/a             …………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                     (Adres zamieszkania) 

 

PESEL                             …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że posiadam status osoby ubogiej pracującej oraz: (proszę zaznaczyć X we właściwym 

miejscu) 

 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 socjalnej2 (701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 528 zł dla osoby 

w rodzinie) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu, a ich wysokość wynosi łącznie 

………………………………....... zł. 

 moje zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym 

przystąpienie do projektu, tj. wynoszą łącznie ……………………………………………….. zł. 

 

 

…………………………………………………………………. 

                                                                                                      (czytelny podpis Kandydata) 

                                                           
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 wspólnie organizowanych systemów lub 
poza tymi systemami przez organy rządowe lub 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) 
2
 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz.271, 730, 752) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 


