
 

 

Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym 

 

Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:  

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej,  

2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,  

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej,  

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej,  

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na 

swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

 

 

Tytuł projektu:  

 

Wyłączeni ale otwarci 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Ja, niżej podpisany(a),  

 

...................................................................................................................................................................              

(Imię i nazwisko Kandydata/tki do Projektu objętego grantem) 

 

zam............................................................................................................................................................ 

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) 

 

PESEL Kandydata/tki do Projektu objętego grantem: ……………………………………………………………..………… 

 

pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o których mowa w: 

art. 233 § 1 / art. 272* Kodeksu karnego składam stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, oświadczenie następującej treści:  oświadczam, że należę do 

osób z grupy kwalifikującej się do objęcia wsparciem zgodnie z art. 1 art. 1 ust. 2 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym. 

 

W związku z brakiem możliwości przedłożenia zaświadczenia bądź innego rodzaju dokumentu 

o charakterze formalnym przedkładam niniejsze oświadczenie.  

 

……..……………………………………………. 
Data i czytelny podpis Kandydata/tki do Projektu  

objętego grantem lub prawnego opiekuna w przypadku,  

gdy Kandydat/tka jest osobą ubezwłasnowolnioną lub nieletnią 

 
 



 

 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego – Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

 

Art. 272 Kodeksu karnego - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez 

podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby 

upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

 

Art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - Jeżeli przepis prawa 

nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu 

prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ 

administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie 

złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

 


