
 
 

OSOBY BEZDOMNE  

LUB DOTKNIĘTE WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

„Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią 

bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w 

bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 

 

1) Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 

2) Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla 

kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, 

instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 

specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 

3) Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby 

zagrożone przemocą) 

4) Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - 

lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie 

te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach." 

 
 

 

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 jestem 

osobą bezdomną  lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 
 

 



 
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. 

 

 


