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Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu  

„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisana/-y …..........................................…………………….………………….……… deklaruję udział  

 (Imię i Nazwisko) 
 

w projekcie pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV”, 

realizowanym w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk reprezentowaną przez Państwowe 

Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego, Al. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdańsk (Lider) 

oraz Fundację Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS (Partner) w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. 

Aktywizacja zawodowa– mechanizm ZIT współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Zobowiązuję się do czynnego uczestnictwa w przewidzianych dla mnie w projekcie 

formach wsparcia, w tym do ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu 

końcowego w przewidzianym terminie. 

 Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału  

w projekcie. 

 Oświadczam, że mój status na rynku pracy od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego nie 

zmienił się/zmienił się w zakresie……………………………………………………………………………………. 

 Oświadczam, że moje dane osobowe od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego nie 

zmieniły się/zmieniły się w zakresie………………………………………………………………………………… 

 Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na i przyjmuję do wiadomości informacje 

dotyczące przetwarzania moich danych osobowych. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu i akceptuję jego treść. 

 Zobowiązuję się do dostarczenia Liderowi danych na temat mojej sytuacji w terminie 4 

tygodni  po zakończenia udziału   (ankieta) oraz: 

1. osoba bezrobotna - w przypadku, gdy Uczestnik/-czka Projektu podjął/-ęła pracę, 

wraz z ankietą składa: kopię zawartej umowy o pracę lub zaświadczenie z zakładu pracy, a 

w przypadku rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, wydruk informacji z 

Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, 

                                                 

 niepotrzebne skreślić 
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2. osoba pracująca  – w przypadku, gdy Uczestnik/-czka Projektu podniósł/-ła swoje 

kwalifikacje po zakończeniu projektu, wraz z ankietą składa dokumenty poświadczające 

uzyskanie kwalifikacji (certyfikat, świadectwo, dyplom); 

 Zobowiązuje się do przekazania w terminie do 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w 

projekcie potwierdzenia statusu na rynku pracy wraz z: 

 1. osoby bezrobotne składają pisemne oświadczenie o swoim statusie na rynku pracy 

wraz z dokumentem potwierdzającym (zaświadczenie z zakładu pracy lub kopię zawartej 

umowy o pracę, a w przypadku rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej wydruku 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), 

2. osoby pracujące składają pisemne oświadczenie o swoim statusie na rynku pracy, 

a w przypadku, gdy osoba pracująca po zakończeniu udziału w Projekcie poprawiła swoją 

sytuację na rynku pracy poprzez: 

- przejście z niepewnego  do stabilnego  zatrudnienia, 

- przejście z niepełnego  do pełnego zatrudnienia, 

- zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub 

kwalifikacji, 

- awans  w dotychczasowej pracy, 

- zmianę pracy na wyżej wynagradzaną, 

zobowiązują się do złożenia dokumentów potwierdzających zaistnienie ww. sytuacji (np. 

kopia umowy o pracę lub opis zakresu czynności lub stanowiska pracy lub zaświadczenie z 

zakładu pracy o zatrudnieniu). 

 

Dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-

prawnych oraz ubogo pracujących:  

 Oświadczam, iż moje miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień podpisania deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. 

 

 

Dla osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin: 

 Oświadczam, iż w związku z udziałem w projekcie zamierzam podjąć zatrudnienie lub inną 
działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 13 października 1998  r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 300 ze zm.) (ZUS).  
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Dla wszystkich Uczestników Projektu: 

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie 

fałszywych oświadczeń, wynikającej z  art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz.U. 2021 poz. 2345 z późń.zm.)  potwierdzam, że ww. dane oraz oświadczenia są 

zgodne z prawdą. 

 

 

        ………………………….………           …………………………………………………… 
                        (Miejscowość, data)               (Podpis Uczestnika Projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 233 Kodeksu karnego 
§ 1. 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. 
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą 
jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi 
na pytania. 
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód 
w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, 
rozstrzygnięcie sprawy. 
§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 
 

  
 


