
 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu  
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

 
  Zawiercie,  dnia…….......……… 

 
ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA PROJEKTU DO DOSTARCZENIA PO ZAKOŃCZENIU 

UDZIAŁU W PROJEKCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYH OSIĄGNIĘCIE 
EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ 

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

 
 
Ja niż ej podpisany/a …............................................................................................................................................................. uprżedżony/a 

o odpowiedżialnos ci karnej ża składanie os wiadcżen  nieżgodnych ż prawdą żobowiążuję się do prżekażania 

informacji na temat mojej sytuacji po opusżcżeniu projektu. W sżcżego lnos ci do: 

 

a) Prżekażania Zespołowi Projektowemu dokumento w nieżbędnych do potwierdżenia efektywnos ci 

społecżnej   w okresie 3 miesięcy od ukon cżenia prżeże mnie udżiału w projekcie (żas wiadcżenie                       

o rejestracji  Powiatowym Urżędżie Pracy/certyfikat ukon cżenia sżkolenia/ żas wiadcżenie 

potwierdżające rożpocżęcie nauki/umowy o wolontariat, żas wiadcżenie o podjęciu terapii odwykowej, 

itp.) 

b) Prżekażania Zespołowi Projektowemu dokumento w nieżbędnych  do potwierdżenia efektywnos ci 

żatrudnieniowej w okresie 3 miesięcy od ukon cżenia prżeże mnie udżiału w projekcie tj. żas wiadcżenie     

o żatrudnieniu wystawione prżeż pracodawcę; kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilno-prawnej,           

a w prżypadku żałoż enia własnej dżiałalnos ci gospodarcżej wpis do CEIDG/KRS oraż dowo d prowadżenia 

dżiałalnos ci gospodarcżej prżeż okres min 3 miesięcy – np. dowo d opłacenia składek na ubeżpiecżenie 

społecżne lub żas wiadcżenie wydane prżeż ZUS, Urżąd Skarbowy/Miasta/Gminy. 

-   w przypadku umowy o pracę okres żatrudnienia powinien wynosic  co najmniej 3 miesiące, prżynajmniej na 

1/2 etatu. Istotna jest data rożpocżęcia pracy wskażana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiążania 

stosunku pracy. Dopusżcża się ro wnież  sytuacje, w kto rych ucżestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na 

podstawie kilku umo w, pod warunkiem potwierdżenia żatrudnienia na łącżny, ciągły okres trżech miesięcy                      

i żachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokos ci 1/2 dla każ dej umowy. 

-   w przypadku umowy cywilno-prawnej waż ne jest spełnienie 2 prżesłanek: 

1. umowa cywilno-prawna jest żawarta na minimum 3 miesiące, a w prżypadku kilku umo w łącżny okres ich 

trwania wynosi nieprżerwanie min. 3 miesiące, 

2.  wartos c  umowy lub łącżna wartos c  umo w jest ro wna lub wyż sża od trżykrotnego minimalnego wynagrodżenia 

ża pracę ustalonego na podstawie prżepiso w o minimalnym wynagrodżeniu ża pracę, natomiast stawka ża godżinę 

pracy nie moż e byc  niż sża od minimalnej stawki godżinowej ustalonej na podstawie prżepiso w o minimalnym 

wynagrodżeniu ża pracę. 

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

Czytelny podpis uczestnika projektu                                                                                                     Przyjął 


