
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  

(NR UMOWY POWR.01.02.01-18-055/19-00) 
 

 

 

 

 Proszę wypełnić tylko białe pola formularza DRUKOWANYMI LITERAMI 

 I DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL 

……………………………………………..    

□ brak PESEL - proszę wpisać datę urodzenia w formacie 

RRRR-MM-DD ………………………………………………. (zaznaczyć 

tylko w przypadku nie posiadania numeru PESEL.) 

PŁEĆ 
 Kobieta  

 Mężczyzna  
 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Spełnienie kryteriów formalnych 
Suma punktów  

(kryteria dodatkowe) 
Podpis oceniającego 

□ tak                     □ nie   

Numer formularza zgłoszeniowego Data wpływu do biura projektu Podpis pracownika projektu 

   

Tytuł i numer projektu: „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”   

Numer umowy  

Działanie  

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 



 

Wykształcenie 

 niższe niż 

podstawowe 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 
(średnie lub zasadnicze 

zawodowe) 

 policealne ukończone 

(na poziomie wyższym niż 

na poziomie szkoły średniej, 

które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym) 

 wyższe 

Adres zamieszkania 

Kraj: 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina:  

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer budynku: Numer lokalu: 

Kod pocztowy:  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż 
zamieszkania) 

 
 
 

Numer telefonu 
 

Adres e-mail  

Udział w innych projektach 
finansowanych ze środków UE 

      
        □ tak   ……………………….                        □ nie 
 
    (okres od………………do……………..) 
 

Status na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 
 

 osoba bezrobotna*  
zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  

 osoba długotrwale bezrobotna**  
zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 osoba bezrobotna*  
niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy    

 osoba długotrwale bezrobotna** 
niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy          

 osoba bierna zawodowo*** ucząca się  

 osoba bierna zawodowo*** nieuczestnicząca 
w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze 
środków publicznych w okresie ostatnich 4 
tygodni  



 

 
 osoba zatrudniona i/lub prowadząca działalność 

gospodarczą i/ub realizująca umowę 
cywilnoprawną  

Osoba należąca do mniejszości narodowej 
lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia   

□ tak                                  □ nie  
 
□ odmowa podania informacji  

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

        □ tak                                  □ nie  

Osoba z niepełnosprawnościami  
□ tak                                  □ nie  
 

        □ odmowa podania informacji 

Osoba z innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej  

□ tak                                  □ nie  
 

               □ odmowa podania informacji 

 * osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia 
** osoba długotrwale bezrobotna – osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy 
w przypadku osób poniżej 25 roku życia lub 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej 
*** osoba bierna zawodowo – osobą  nieuczestniczącą w kształceniu i szkoleniu, niepracującą i 
aktywnie nieposzukującą pracy, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 

II KRYTERIA REKRUTACJI (proszę zaznaczyć znakiem „X”) 

Oświadczam, że jestem osobą: 

zamieszkałą na terenie województwa 
podkarpackiego 

□ tak                                  □ nie  

w wieku 15 -  29 lat   □ tak                                  □ nie 

osobą przynależąco do jednej z grup:   
- osób biernych zawodowo ( NEET) 
- reemigrantów  
- ubogich pracujących, pracujących na 
umowy krótkoterminowe  

 
□ tak                                  □ nie 
 
□ tak                                  □ nie 
 
□ tak                                  □ nie 

sprawującą opiekę nad dzieckiem  □ tak (6 pkt)                     □ nie (0 pkt) 

z niepełnosprawnością* □ tak (2 pkt)                     □ nie (0 pkt) 

Zamieszkujące miasta tracące funkcje 
społeczno – gospodarcze ** 

□ tak (15 pkt)                     □ nie (0 pkt) 
 



 
Posiadającą status byłego UP z zakresu 
włączenia społecznego w ramach celu 
tematycznego 9 RPO  

 □ tak (35 pkt)                     □ nie (0 pkt) 
 

 * za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535). 
** Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, 
Stalowa Wola, Tarnobrzeg 
 

 

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

Miejscowość i data    Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

  



 
 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany!” 

zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu ,, Akademia Pozytywnej Zmiany!”, akceptuję 

jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. 

3. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikacyjne określone w Regulaminie projektu,  

4. Zostałem/am poinformowany/a, że w/w projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,  

6. Zostałem/am poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. 

danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia, 

7. Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

możliwości ich poprawiania,  

8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informację na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 

9. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące. mojego 

statusu na rynku pracy, 

10. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi projektu kopii 

umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające 

zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i 

do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie, a w przypadku rozpoczęcia działalności 

gospodarczej – dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: dowód opłacenia należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta/Urzędu 

Skarbowego/ZUS potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące, 

11. Nie otrzymuję wsparcia z innych źródeł w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego 

do otrzymania w ramach projektu, 

12. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam,  że wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. Jestem 

świadomy/ma, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

skutkującego po stronie FUNDACJI CHALLENGE EUROPE obowiązkiem zwrotu środków 

otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie. FUNDACJA CHALLENGE 

EUROPE będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

13. Oświadczam, że nie należę do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem określonej dla trybu 
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER tj.:  osoby młode, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy  w tym w szczególności osoby, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,  z następujących grup 
docelowych: 
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 



 
                  - osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki  
                  socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 

   - osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki  
     wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 

          - osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole  
            specjalnej), 
      - matki przebywające w domach samotnej matki, 

             -  osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
             - osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po  
               opuszczeniu), 

     -  osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu  zatrudnienia w  
         zakładzie). 

 

 

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

Miejscowość i data    Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 

 ZAŁĄCZNIKI: (Proszę zaznaczyć „X”) 

 1. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) 

 2. Oświadczenie osób biernych zawodowo (dotyczy jedynie osób biernych zawodowo) 

 3. Oświadczenie osób z kategorii NEET (dotyczy jedynie osób biernych zawodowo) 

 4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan 
zdrowia (wraz ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności) zgodnie z Dz.U.2011 nr 127 
poz.721 z późn.zm. i Dz.U.2011 nr 231 poz.1375 z późn.zm. (dotyczy jedynie osób 
niepełnosprawnych) 

 5. Oświadczenie dotyczące posiadania statutu imigranta reemigranta (jeśli dotyczy) 

 6. Oświadczenie o zamieszkaniu w miastach tracących funkcje społeczno – gospodarczą (jeśli 
dotyczy) 

 7. Oświadczenie dotyczące udziału w projekcie w zakresie włączenia społecznego 
realizowanego w ramach CELU TAMATYCZNEGO 9  RPO. (jeśli dotyczy) 

 8. Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem (jeśli dotyczy) 

 9. Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu oraz  zaświadczenie od pracodawcy w 
dotyczące ubogich pracujących lub pracujących realizujących umowy krótkoterminowe (jeśli 
dotyczy)  

 

  



 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Akademia Pozytywnej Zmiany!” przyjmuję do 

wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO)  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 

30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”. 

 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Akademia 

Pozytywnej Zmiany!” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach PO WER. 



 
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-

055 Rzeszów, beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacji Challenge Europe, Al. IX Wieków Kielc 

6/17, 25-516 Kielce oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 

- HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik, ul. Leśna 1A/2, 25-509 

Kielce 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje 

dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej 

usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a  odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 

dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

13. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania 

danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

agnieszka.mikulka@fundacjachallenge.org lub z powołanym przez administratora Inspektorem 

Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 

 

15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane 

osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, 

data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu 

mailto:agnieszka.mikulka@fundacjachallenge.org


 
ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być 

przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie 

informacje jak powyżej . 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

   



 

OŚWIADCZENIE OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO  

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  

 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

 

posiadam status osoby biernej zawodowo, tj. w danej chwili nie tworzę zasobów siły roboczej (tzn. 

nie pracuję i nie jestem bezrobotny/a). Jednocześnie oświadczam, że: 

 

jestem/ nie jestem gotowa* do podjęcia pracy 

aktywnie poszukuję/ nie poszukuję* pracy  

 

 

             .......................................        ..................................................... 

            Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

*niepotrzebne skreślić (W przypadku uzyskania twierdzącej odpowiedzi na oba pytania, dana osoba nie może zostać uznana 

za bierną zawodowo (będzie uznana za osobę bezrobotną w rozumieniu BAEL)  



 

OŚWIADCZENIE OSÓB KATEGORII NEET  

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

że jestem osobą w wieku 15-29 lat i spełniam łącznie trzy poniższe warunki: 

 nie pracuję;         

 nie kształcę się tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuję 
obowiązek szkolny lub nauki;       

 nie szkolę się tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych 
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni.  

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 



 

OŚWIADCZENIE - IMIGRANCI  

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

jestem osobą nieposiadającą  polskiego  obywatelstwa,  przybyłam/em  lub zamierzam przybyć do 
Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na  stałe)  lub  na  pobyt  czasowy  i  zamierzam  wykonywać  
lub wykonujące pracę na terytorium Polski. 

 

 

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

  



 

OŚWIADCZENIE – REEMIGRANCI   

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

przebywałam/em za  granicą Polski  przez  nieprzerwany  okres  co  najmniej  6  miesięcy,  zamierzam 
powrócić  do  Polski  lub  przebywam  na  terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu i deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na 
terytorium Polski. 

 

 

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

  



 

OŚWIADCZENIE –MIASTA TRACĄCE FUNKCJĘ SPOŁECZNO - 

GOSPODARCZĄ  

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

zamieszkuję, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta tracące funkcję społeczno – 
gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, 
Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

 

 

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

 

  



 

OŚWIADCZENIE – OPIEKA NAD DZIECKIEM  

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

 

sprawuję opiekę na dzieckiem. 

 

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
  



 
 

OŚWIADCZENIE – UCZESTNIK PROJEKTU  

CELU TEMATYCZNEGO 9 RPO   

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

wcześniej brałam/em  udziału w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach 
Celu Tematycznego 9 RPO. 

 

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
  



 

OŚWIADCZENIE 

UBODZY PRACUJĄCY 

  „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

moje   zarobki  nie  przekraczają  płacy minimalnej  (ustalanej  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę) i/lub zamieszkuję w gospodarstwie domowym,  w  którym  dochody   
(z  wyłączeniem  transferów socjalnych),  przypadające  na  jedną  osobę,  nie  przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu. 

 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszego oświadczania jest zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zarobków 

  



 

OŚWIADCZENIE 

UMOWY KRÓTKOTERMINOWE 

  „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. 
                                                   /Imię i nazwisko/ 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,  

oświadczam, iż 

jestem osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, tj zatrudnioną na umowę wskazującą na 
zawarcie stosunku pracy lub  innej  formy  zatrudnienia zawartej na czas określony, który upływa w 
okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz moje  miesięczne  zarobki  nie  
przekraczają  wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

             .......................................        ..................................................... 

Miejscowość i data                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszego oświadczania jest zaświadczenie od pracodawcy dotyczące rodzaju 

zatrudnienia, czasu trwaniu zatrudnienia oraz zarobków.  


