
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 

Ja niżej podpisana/y:  .................................................................................................................  
deklaruję udział w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży 
administracyjno-usługowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 
10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, ze 
środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa ucznia w 

projekcie.  
 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w ramach projektu „Utworzenie 
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” realizowanym przez 
Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości i akceptuje jego zapisy oraz 
zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia oferowanych w ramach projektu. 

2. Oświadczam, że jako uczestnik zakwalifikowany do formy wsparcia w projekcie składam wraz  

z deklaracją:  
 
• Załącznik nr 4 do regulaminu uczestnictwa: Zakres danych osobowych do SL 

 
A po zakończeniu projektu: 
 

• Załącznik nr 6 do regulaminu uczestnictwa: Oświadczenie o statusie na rynku pracy po 

zakończeniu projektu 
 
 

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś 
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów z  
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

 

 

 ............................................               
Data i czytelny podpis Ucznia 

 

  

……………………………………………………. 

  
 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

składającego oświadczenie 

(w przypadku niepełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych do sytemu SL2014  

 
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH DO CENTRALNEGO SYSTEMU 

TELEINFORMATYCZNEGO: 

 
PONIŻSZY FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
Dane uczestnika: 

1 Szkoła, do której uczęszcza uczeń: Przewidywany rok ukończenia 

edukacji w szkole: 

:…………../………../20………….. 

(Dzień/Miesiąc /Rok) 

2 Imię 

 

3 Nazwisko 

 

4 PESEL:  

Dane kontaktowe: 

5 Województwo 

6 Powiat 

7 Gmina 

8 Miejscowość 9 Kod pocztowy: 

10 Ulica 

11 Nr budynku 12 Nr lokalu 

13 Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 

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

− tak                                 - nie                             - odmowa podania informacji 

15 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* 

− tak                                 - nie                              

16 Osoba z niepełnosprawnościami* 

− tak                                 - nie                             - odmawiam podania informacji 

17 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

− tak                                 - nie                             - odmawiam podania informacji 

* Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź 

  
…………………………     ……………………………….. 
          ( data)                                   (podpis uczestnika) 
 
 
 

                                                           ………………………………………………………………… 
  (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 



 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

 PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zamieszkały:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W związku z zakończeniem  udziału w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji  Zawodowych  

w branży administracyjno-usługowej” zobowiązuje się do poinformowania Beneficjenta o 

ewentualnej zmianie statusu zawodowego do 4 tygodni, od daty zakończenia udziału w Projekcie 

poprzez dostarczenie do siedziby Beneficjenta: Miasto Nowy Sącz –Nowosądecki Inkubator 

Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz  dokumentu potwierdzającego zmianę 

statusu (osobiście lub listownie pod wskazanym adresem) w jednej z niżej wymienionych form: 

 

 W przypadku podjęcia zatrudnienia:  

 kopia umowy o pracę na co najmniej 3 miesiące w wymiarze minimum ½ etatu;  

 kopia umowy zlecenia, której wartość jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenia i jest ona zawarta (o ile określono) na co najmniej trzy pełne miesiące,  

 kopie umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania, a jej wartość jest równa lub wyższa 

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia;  

 samozatrudnienie – prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej przez trzy pełne miesiące 

następujące po dacie zakończenia udziału w projekcie – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej oraz kopie składek za 3 miesiące.  

 kopie umowy stażowej lub umowy w ramach przygotowania zawodowego.  

 

W przypadku podjęcia kształcenia:  

 zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie edukacji formalnej lub szkoleniu mającym na celu 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych.  

 

 

 Zakończenie udziału Uczestnika/-czki udziału w Projekcie należy rozumieć jako zakończenie 

udziału zgodnie z zaplanowaną w całości ścieżką wsparcia w ramach Projektu  

 
 

 

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

data i czytelny podpis ucznia  

 

 

  ..................................................................  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

(w przypadku niepełnoletniego ucznia) 

 

 
 


