
 

 

………………………………………........ 

                  (miejscowość, data) 

 

 

………………………………………… 

      (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

              (adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE O GRUPACH DEFAWORYZOWANYCH 

Ja niżej podpisany/a legitymujący się dowodem tożsamości ………………………………, ubiegając 

się o dofinansowanie operacji pn.:……………………………………………………………….……... 

złożonej w ramach konkursu nr ……………………….. ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” oświadczam, że reprezentuję grupę defaworyzowaną określoną 

w LSR i jestem: 

 

� Osobą długotrwale bezrobotną 
(Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy powyżej 1 roku) 
 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

 

� Osobą bezrobotną bez wykształcenia średniego  
(Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która nie posiada 

wykształcenia średniego) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

• oświadczenie o posiadanym wykształceniu 

 

� Osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych 
(Osoba bezrobotna pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która nie posiada kwalifikacji 

do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym 

dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

• oświadczenie o braku kwalifikacji zawodowych 

 



� Osobą bezrobotną do 25 roku życia  
(Osoba bezrobotna pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która w dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie operacji nie ukończyła 25 roku życia) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

• kserokopia dowodu osobistego 

 

� Osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia  
 (Osoba bezrobotna pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która w dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie operacji ukończyła 50 rok życia) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

• kserokopia dowodu osobistego 

 

� Osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  
(Osoba bezrobotna pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która w dniu  złożenia wniosku 

o dofinansowanie samotnie wychowuje małoletnie dziecko/dzieci) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

• panna / kawaler - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

• rozwiedziona/y / w separacji – kserokopia wyroku Sądu 

 

� Osobą niepełnosprawną 
(Osoba bezrobotna pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która posiada wydane 

orzeczenie o niepełnosprawności przez uprawniony podmiot) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

• kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności 
 

� Osobą o niskiej dochodowości w gospodarstwie domowym 
(Osoba samotnie gospodarująca, której dochód miesięczny netto nie przekracza 634,00 zł,  

    lub  

osoba w rodzinie, w której dochód miesięczny netto na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł) 

Dokumenty potwierdzające: 

• zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie osób zameldowanych w gospodarstwie domowym 

• zaświadczenie od Pracodawcy o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku 

• decyzja lub odcinek organu rentowego przyznającego emeryturę, rentę, zasiłek chorobowy 

• zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych.  
Dochody wszystkich członków rodziny sumuje się. 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze 

mnie informacji.  

 

…………………………………………….. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 


