
 

 

Załącznik nr 8 do Umowy uczestnictwa w projekcie 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI  PROJEKTU 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………..…………………………………….……….. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

w związku z przystąpieniem do projektu pn. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ – edycja II”  

nr  RPSL.07.01.03-24-0275/19  pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

 

1. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

  PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i figuruję w centralnej ewidencji działalności 

gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą 

  NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i nie figuruję w centralnej ewidencji 

działalności gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą 

 
2. Oświadczenie dotyczące figurowania z ZUS: 

  figuruję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako osoba ubezpieczona z tytułu ubezpieczenia 

społecznego 

  nie figuruję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako osoba ubezpieczona z tytułu 

ubezpieczenia społecznego 

 
 
 
 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 



 

 

Załącznik nr 9  do Umowy uczestnictwa w projekcie  

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY 

Zaświadczenie należy wypełnić czytelnie we wszystkich BIAŁYCH POLACH, DRUKOWANYMI literami,  
a w miejscach z kwadracikami należy symbolem „X” ZAZNACZYĆ odpowiednie pole 

 

DANE PRACODAWCY: 

Pełna nazwa 
zakładu pracy 

 

Dokładny adres 
zakładu pracy 

 

NIP   

REGON   
 

NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE PAN / PANI: 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce 
urodzenia 

 

Dokładny adres 
zamieszkania  

 

Jest zatrudniony/-a u wskazanego w zaświadczeniu pracodawcy 

na stanowisku  

na podstawie 

(zaznaczyć 
właściwe) 

 

 stosunku pracy (umowa o pracę) – wymiar etatu: ……………………………… 

 stosunku służbowego 

 umowy cywilnoprawnej (podać rodzaj umowy) ………………………………..………………….. 

zawartej  od dnia……………………………… 

zawartej na czas 

(zaznaczyć 
właściwe) 

 nieokreślony 

 określony do dnia …………………………………………. 

informacja  
o wysokości 
wynagrodzenia 

za okres jednego 
miesiąca 
poprzedzającego 
dzień przystąpienia 
do projektu 

Okres, za jaki wypłacono wynagrodzenie: 

od dnia: ……………….…………..……… do dnia ………………………..………  

Wysokość wynagrodzenia – brutto: 

………………………..………………………………… PLN  



 

 

Zaświadczenie wydane jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu „Wsparcie szyte na miarę – edycja II” nr 

RPSL.07.01.03-24-0275/19  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny 

rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 – OSI Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia   

 
 
Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

 

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

Miejscowość i data                                                Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentanta pracodawcy lub w przypadku braku 

pieczątki czytelny podpis osoby upoważnionej do 

reprezentanta pracodawcy 

 



 

 

DEKLARACJA  / OŚWIADCZENIE PRACODAWCY 
 
 
 

 

W związku ze zgłoszeniem się  Pana / Pani …………………………………………………………….…………………………………………………… 

ur. …………………………………………………………………………, PESEL: ……………………………………………………………………………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

do projektu pn. „Wsparcie szyte na miarę – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19  w celu podniesienia kwalifikacji 

zawodowych, zobowiązuję się jako Pracodawca do poprawy sytuacji na rynku pracy w/w Uczestnika poprzez:  

• Przejście z niepewnego1 do stabilnego2 zatrudnienia lub 

• Przejście z niepełnego3 do pełnego zatrudnienia lub 

• Awans4 w dotychczasowej pracy 

 
 
 
 

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

Miejscowość i data                                                Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentanta pracodawcy lub w przypadku braku 

pieczątki czytelny podpis osoby upoważnionej do 

reprezentanta pracodawcy 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas określony, w tym na zastępstwo, 

umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika. 
2 Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie, 
3 Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy 

osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat. 
4 Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas zakresem zadań (awans 

stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy). W przypadku awansu finansowego mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia 
niewynikającego z przepisów prawa krajowego odnoszących się do regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans 
stanowiskowy i awans finansowy nie muszą występować łącznie; 

 



 

 

Załącznik nr 10  do Umowy uczestnictwa w projekcie  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pt. „Wsparcie szyte na miarę – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19   

Ja niżej podpisany/a........................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a...................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że (należy 

zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

  JESTEM     NIE JESTEM 

osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych5), 
przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 
socjalnej6  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu tj.: 
 
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,  
b) dla osoby w rodzinie – 528 zł. 
 

 
 
 
 

 
………..…………………………      …………………………………………………………………..…… 
Miejscowość i data      Czytelny podpis kandydata na uczestnika  projektu 

 
 

 

 
5 Transfery socjalne - bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 
przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, 
dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu 
non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić 
następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z 
wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia 
dotyczące wykluczenia społecznego. 

6 Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość kwot wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 


