
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

 

  Zawiercie,  dnia..….......……… 
……….............................………………………………………. 
                 (imię i nazwisko) 

…………………………………............................……………. 

………………………............................………………………. 

(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O DOBROWOLNYM 
UDZIALE W PROJEKCIE I ZAPOZNANIU SIĘ Z KONTRAKTEM WSPARCIA 

„Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego ” na lata 2020-2021  II etap 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Ś ląskiego, OŚ  priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla 
działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społecznos ci 
lokalnych – ZIT 
 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a odpowiedzialności karnej za składanie o świadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie 

z art.233§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że: 

1. Śamodzielnie, z własnej inicjatywy deklaruję chęc  udziału w projekcie wspo łfinansowanym ze s rodko w Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Śpołecznego, realizowanym przez  Miejski Os rodek Pomocy 

Śpołecznej w Zawierciu 

2. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/wym projekcie zawartymi w regulaminie rekrutacji uczestnictwa                    

w Projekcie i je akceptuje.   

3. Zobowiązuję się poinformowac  pracownika projektu o zmianach  danych osobowych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym (dane kontaktowe, dane kandydata/tki, status itp.). 

4. Zobowiązuję się do podpisania umowy na wzo r kontraktu socjalnego lub ro wnowaz nego dokumentu. 

5. Śpełniam kryterium kwalifikowalnos ci uprawniające do udziału w Projekcie. 

6. Zostałem /am poinformowany/a, z e szkolenia mogą odbyc  się w innej miejscowos ci niz  moje miejsce zamieszkania. 

7. Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym, ro wnoczes nie zobowiązuję się, z e w przypadku rezygnacji              

z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Zespo ł Projektowy. 

8. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Zespołowi Projektowemu dokumento w potwierdzających 

zatrudnienie (kopii umo w o pracę/cywilno-prawnych, zas wiadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, itp.) 

dokumento w potwierdzających nabycie/uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji np. certyfikaty. 

9. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Zespołowi projektowemu kopii umowy o pracę/ umo w 

cywilno-prawnych, zas wiadczenie z zakładu pracy, wpis do CEIDG (dokument potwierdzający opłacanie składek na 

ubezpieczenie społeczne) zaro wno w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 3 miesięcy 

od ukon czenia udziału w projekcie. 

 

    …………………………………………………....................…..                                                      ………………...……………………………….. 
Czytelny podpis uczestnika projektu/opiekuna prawnego/rodzica                                                                                                Przyjął 
              w przypadku kandydata niepełnoletniego  
 
 

 


