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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
 

Projekt „Zryw z POWEREM: realizowany jest przez ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW – Marta Skowron na podstawie 

Umowy nr POWR.01.02.01-18-0042/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet 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 

 

OŚWIADCZENIE 

Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu 

O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO POINFORMOWANIA O PODJĘCIU ZATRUDNIENIA i OTRZYMANIA 

OFERTY PRACY, KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO LUB 

STAŻU PO OPUSZCZENIU PROGRAMU w projekcie „Zryw z POWEREM” 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a 

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

(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

Zamieszkały/a..................................................................................................................................................... 

…….………………………………………………….. 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 

Numer PESEL................................................................................................................................................. 

 

I. W przypadku podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej zobowiązuję się do dostarczenia informacji 

do biura projektu w jednej z niżej wymienionych form:  

 

1. kserokopii umowy, 

2. zaświadczenia od Pracodawcy, 

3. kserokopii wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczych, 

4. dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 3 miesiące 

 

W terminie 7 dni od daty podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej. W przypadku dokumentów 

potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej - w terminie do 3 miesięcy. 

 

II. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy. 

 

III. W przypadku otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po 

opuszczeniu programu zobowiązuję się do dostarczenia informacji o otrzymanej ofercie do biura projektu w terminie 

do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (oferta powinna wskazywać okres na jaki Oferent jest gotowy do 

zawarcia umowy z Uczestnikiem). 

 

 

 

 

…………………………………………    …………………………………………… 
            (Miejscowość, data)    Czytelny podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu1 

 
1 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego Opiekuna. 


