
 

Projekt „Radosny Maluch –pierwszy żłobek w Krobi” realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 
 

 
Oświadczenie o statusie uczestnika 

 
 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………     

(nazwisko i imię) 
 
zamieszkały/a…………………...……………………………………………………………..   
      (adres zamieszkania) 
 
legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………… 

(nr i seria dowodu osobistego) 
 

wydanym przez ………………………………………………………………………………..  
 
 
Oświadczam, że*: 
 
 
Pracuję:** 
 
TAK    NIE 

 
Prowadzę działalność gospodarczą:** 
 
TAK    NIE 
 
Prowadzę działalność rolniczą:** 
 
TAK    NIE 
 
Studiuję lub uczę się w systemie dziennym bądź zaocznym 
 
TAK    NIE 

 
Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim 
 
TAK    NIE 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą(mogą one skutkować wykluczeniem z projektu). 

 
 
 

…………………………………….. ….……………………………… 
(miejscowość, data)    (własnoręczny podpis) 



 

Projekt „Radosny Maluch –pierwszy żłobek w Krobi” realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 
 

 
 
 
*zaznaczyć „x” właściwą odpowiedź 
 
** Pracujący  
– to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 
wynagrodzenie, z której  
czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną 
działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, 
spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek  
–prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową  
–są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:  

1. Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie 
rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga 
zysków. 
2. Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 
zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 
sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący 
prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w 
oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy sieci 
rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub 
seminariach).  
3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa 
rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, 
zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli 
wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu 
lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 
domowego. 

 


