Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU
„Wybierz sam!” nr POWR.01.02.01-16-1K01/18
Dane osobowe:
Imię
Nazwisko
PESEL lub data urodzenia1
Adres zamieszkania

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie:
□

Jestem bierny(a) zawodowo
tzn. nie pracuję, nie prowadzę własnej działalności gospodarczej, nie jestem
zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy

□

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

□

Jestem osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

□

Nie uczę się ani nie szkolę
tzn. nie uczestniczyłem(am) w edukacji formalnej (np. nie uczęszczałem(am) na zajęcia
w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym) ani nie brałem(am) udziału
w szkoleniu (rozumianym jako forma aktywizacji finansowana ze środków publicznych)
podczas ostatnich czterech tygodni

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe
i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji
przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych
rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

……………………………………………..…………………
(Data i czytelny podpis Uczestnika Projektu)

1

Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Wybierz sam!” oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, mający siedzibę przy Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
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),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
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,
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,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
d) 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 wyłącznie w celu realizacji projektu „Wybierz
sami!” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, beneficjentowi realizującemu projekt –
Liderowi GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
oraz Partnerowi Fundacji MPM realizującemu projekt oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (wykaz w/w podmiotów dostępny w Biurze
projektu). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. 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.
7. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy (tj. kopie umowy o pracę, umowy zlecenia
oraz rachunki do umów zlecenia. Kopia wpisu do CEIDG – w przypadku założenia
działalności gospodarczej) .
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
Miejscowość i data

………………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w projekcie „Wybierz sam!” o nr
POWR.01.02.01-16-1K01/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
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 realizowanym przez beneficjenta GRUPĘ CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy
ul. Darwina

17,

43-603

Jaworzno

wraz

z

partnerem

Fundacją

MPM

z siedzibą przy w Płouszowice kol. 142C, 21-008 Jastków.

…..………………………………………
Miejscowość i data

………………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………….………..
w związku z przystąpieniem do projektu pt. „Wybierz sam!” oświadczam, że zobowiązuje się po
zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:
-

w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi
projektu -GRUPIE CARGO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. informacje i dane (w
tym dokumenty) dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj.
dotyczące:
a) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu
po opuszczeniu programu (uwzględniający okres uczestnictwa w projekcie),
b) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
c) podjęcia kształcenia lub szkolenia

-

w terminie do 90 dni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu –
GRUPIE CARGO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dane oraz dokumenty
dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) kopii umowy o pracę zawartej na okres min. 3 m-cy, co najmniej na ½ etatu, lub
b) kopii umowy cywilnoprawnej o terminie realizacji min. 3 m-ce oraz o wartości co najmniej
równej wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia 2.
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość
umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
lub
c) zaświadczenia od pracodawcy zawierające informacje dotyczące rodzaju umowy, terminu
jej zawarcia, czasu na jaki została zawarta, wymiaru etatu, a w przypadku umowy cywilnoprawnej także jej wartości, lub
d) zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej wraz z dowodem opłaconych
składek ZUS.
e) pisemne oświadczenie o braku zaistnienia sytuacji określonych w pkt. a-d

…..………………………………………
Miejscowość i data

2

………………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za
pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku, gdy umowa
cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do
okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..…………………..,
PESEL: ………………………………………………………………………………………
w związku z przystąpieniem do projektu pt. „Wybierz sam!” o nr POWR.01.02.01-161K01/18 oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a,:
-

iż w przypadku przerwania przeze mnie udziału w ww. projekcie, bez podania konkretnej
przyczyny, mogę zostać pociągnięty przez Realizatora Projektu - GRUPA CARGO
Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

Sp. k.

do

zwrotu

całego

kosztu

przypadającego na formę wsparcia, z której dobrowolnie zrezygnowałem/łam,
-

każdorazowa

rezygnacja

z udziału

w projekcie

przed

zakończeniem

udziału

przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania (IPD) formach wsparcia może wiązać
się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku
z dotychczasowym udziałem w projekcie.

…..………………………………………
Miejscowość i data

………………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

