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ul. Ostrowskiego 30, pok. 114, 53-238 Wrocław 
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Projekt pt. „Postaw na rozwój - osiągnij sukces” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy nr. RPDS.08.02.00-02-0010/18, 

dofinansowanie projektu z UE: 938 869,00 PLN 

  
Oświadczenie 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że: 
 

 
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” 

zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Postaw na rozwój - osiągnij sukces” i bez 
zastrzeżeń akceptuję jego treść. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Projektodawcy – 
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp.  o.o. o zmianach danych zawartych w dokumentacji 
zgłoszeniowej. 
 

2. Spełniam   kryteria  uczestnictwa  w   Projekcie  określone  w   Regulaminie   rekrutacji   i uczestnictwa Projektu 
„Postaw na rozwój - osiągnij sukces”. 

 
3. Posiadam/ nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji  w ramach Projektu 
„Postaw na rozwój – osiągnij sukces”. 

 
5. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Projektodawcę oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.  
 

6. Zobowiązuję się do przekazania Projektodawcy kopii umowy o pracę (min. ½ etatu, na okres min. 3 miesiące), 
umowy cywilnoprawnej (o terminie realizacji min. 3 m-ce oraz o wartości co najmniej równej wysokości 
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) lub dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego 
zatrudnienie lub dokumentacji potwierdzającej założenie i  prowadzenie  działalności   gospodarczej,   zarówno   w 
przypadku   podjęcia  pracy w   trakcie   uczestnictwa w projekcie, jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w 
projekcie (minimalny zakres zaświadczenia: rodzaj zawartej umowy, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, 
kwota wynagrodzenia) lub pisemne oświadczenie o braku zaistnienia sytuacji określonych powyżej. 
 

7. Zobowiązuję się do przekazania danych niezbędnych do monitoringu efektów projektu, tj. statusu na rynku pracy, 
informacji dotyczących otrzymanej oferty pracy, możliwości kształcenia ustawicznego, przygotowania 
zawodowego lub odbycia stażu, podjęcia kształcenia lub szkolenia, uzyskania kwalifikacji, podjęcia zatrudnienia 
(umowa),  otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w innych 
projektach współfinansowanych w EFS do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

 
8. Zostałem/am  poinformowany/a,  że  Projekt   jest   współfinansowany   ze   środków   Unii   Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

9. Zostałem/am  poinformowany/a o tym,  iż złożenie Formularza  zgłoszeniowego  nie  jest  równoznaczne  z 
zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie 
będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do realizatora, tj. Wrocławskiego Instytutu Biznesu i Edukacji 
WIBE Sp. z o.o. 

 
10. Zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są 
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

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

miejscowość i data     czytelny podpis Kandydata/ki 

 

*niepotrzebne skreślić 
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