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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR ……. 

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………………………….... pomiędzy: 
Biurem Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski, zwany dalej Beneficjentem lub Liderem Projektu 
reprezentowanym przez Jacka Leskiego, a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………………….… 

zamieszkałą/-ym …………………………………………………………..………………………………………………………….……..…………………………. 

legitymującą/-cym się numerem PESEL ……………………………..…………...., zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

 
 
Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 – Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w ramach Projektu „Lepsza 

perspektywa” POWR.01.02.02-04-0050/17-00, zwanego dalej „Projektem”. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, na podstawie Umowy o 
dofinansowanie projektu numer POWR.01.02.02-04-0050/17-00, zawartej z Instytucją Pośredniczącą. 

2. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest na zasadach określonych w Regulaminie Projektu „Lepsza 
perspektywa”, dostępnym w Biurze projektu oraz na stronie internetowej http://www.bdi-europejczyk.com.pl/  
(zwany dalej Regulaminem Projektu lub Regulaminem). 

 
§ 2 – Okres obowiązywania Umowy 

Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji Projektu, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania od 
dnia podpisania niniejszej Umowy maksymalnie do dnia zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z Regulaminem Projektu. 

 
§ 3 – Podstawowe warunki uczestnictwa w Projekcie i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi kwalifikowania się do Projektu, 
zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu Projektu,  

2. Wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika Projektu zawarte są w Regulaminie 
Projektu „Lepsza perspektywa” (POWR.01.02.02-04-0050/17-00). Uczestnik Projektu oświadcza, że zna zapisy 
w/w Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania. 

 
§ 4 – Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
zmian wynikających z aktualizacji Regulaminu Projektu, o którym mowa w § 1, ust. 2, dla których wystarczającą 
formą jest potwierdzenie przyjęcia do wiadomości wprowadzonych zmian (za wystarczające przyjmuje się 
potwierdzenie w formie pisemnej lub elektronicznej). Ponadto Aktualizacja danych osobowych nie wymaga 
formy aneksu, tylko przedłożenia przez Uczestnika Projektu zaktualizowanego, podpisanego załącznika nr 2. 

2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku 
przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

 
§ 5 – Rozwiązanie Umowy 

Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z 
zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie i pociąga za sobą odpowiedzialność za przerwanie udziału w Projekcie, 
zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, określonymi w § 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsza 
perspektywa” (POWR.01.02.02-04-0050/17-00)”: 

 
Zasady rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego 
formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z 
jego dotychczasowym udziałem w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub rozpoczęcia własnej działalności skutkiem czego jest zakończenie udziału w Projekcie. Uczestnik 
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jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do Partnera Projektu kopii stosownej umowy o 
pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Beneficjent może dokonać jednostronnego wypowiedzenia umowy z powodu: 

 istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 

 rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas wszystkich form wsparcia, 

 opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu zajęć, 

 opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu zajęć (łącznie zarówno usprawiedliwionych, jak i 
nieusprawiedliwionych), 

 podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 
4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Beneficjenta z przyczyn określonych w pkt. 3 niniejszego 

paragrafu, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Beneficjenta poniesionych kosztów związanych z 
udziałem Uczestnika w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na 
wskazany w umowie adres zamieszkania. 

5. Beneficjent odstąpi od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, w indywidualnie 
uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków umowy było wystąpienie 
nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności życiowych lub losowych. 

6. Beneficjent może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia również w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją 
Pośredniczącą. 
 

§ 6 – Prawo właściwe i właściwość sądów 
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowę sporządzono w Bydgoszczy, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 

Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika Projektu. 
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
 

§ 7 – Korespondencja 
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie 
się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 
Do Beneficjenta:  ul. ks. Augustyna Kordeckiego 12/2, 85 – 225 Bydgoszcz; e-mail: bdi@bdi-europejczyk.com.pl 
Do Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
§ 8 – Załączniki 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część: 
a) Załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych 
b) Załącznik nr 2: Dane osobowe Uczestnika Projektu przekazane do przetwarzania 
c) Załącznik nr 3: Oświadczenie Uczestnika Projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
d) Załącznik nr 4: Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. kryteriów dostępu 
e) Załącznik nr 5: Oświadczenie o obowiązku poinformowania o sytuacji po zakończonym udziale w Projekcie 
f) Załącznik nr 6: Oświadczenie Uczestnika projektu o niekaralności 
 
 
 
………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis uczestnika/uczestniczki 

 

 

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data Podpis Beneficjenta/Lidera projektu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU DOT. DANYCH 

OSOBOWYCH 
„LEPSZA PERSPEKTYWA” 

Nr projektu: POWR.01.02.02-04-0050/17-00 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Lepsza perspektywa” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 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 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – 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 (Dz. U. poz. 1146, 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 „Lepsza perspektywa”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w 
Toruniu (ul. ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń), beneficjentowi realizującemu projekt  - Biuro Doradztwa 
Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski (ul. ks. A. Kordeckiego 12/2, 85 – 225 Bydgoszcz) oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji 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 trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy. 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis uczestnika/uczestniczki 
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ZAKRES PRZEKAZANYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
„LEPSZA PERSPEKTYWA” 

Nr projektu: POWR.01.02.02-04-0050/17-00 
 

L.p. Nazwa Wartość 

D
an

e 
u

cz
es

tn
ik

a 

1.  Imię  

2.  Nazwisko  

3.  Płeć  

4.  Wiek w chwili przystępowania do projektu  

5.  PESEL  

6.  

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (nie ukończona szkoła podstawowa)  
 podstawowe (szkoła podstawowa) 
  gimnazjalne (gimnazjum)  
 ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, 

technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)  
 policealne (szkoły policealne)  
 wyższe 

D
an

e
 k

o
n

ta
kt

o
w

e
 

7.  Kraj  

8.  Województwo  

9.  Powiat  

10.  Gmina  

11.  Miejscowość  

12.  Kod pocztowy  

13.  Ulica  

14.  Nr domu  

15.  Nr lokalu  

16.  

Obszar 

 obszar słabo zaludniony (wiejski) – 50% ludności zamieszkuje 
obszary wiejskie 

 obszar pośredni (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności 
zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności  

 obszar o dużej gęstości zaludnienia (miasta, centra miejskie, 
obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje 
obszary gęsto zaludnione 

17.  Telefon kontaktowy  

18.  Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

D
an

e 
d

o
d

at
ko

w
e

 

19.  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 
projektu 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, 
w tym: osoba długotrwale bezrobotna  

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, w 
tym: osoba długotrwale bezrobotna  

 osoba bierna zawodowo, w tym: 
a) inne  
b) osoba ucząca się  
c) osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  

 osoba pracująca 

20.  

Status 
uczestnik
a 
projektu 
w chwili 
przystąpi
enia do 
projektu 
[można 
zaznaczy
ć kilka 
kategorii
] 

osoba należ.do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, os. obcego pochodzenia 

 Tak  
 Nie  
 Odmowa podania informacji 

osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak  
 Nie  
 Odmowa podania informacji 

osoba z niepełnosprawnościami 
 Tak  
 Nie  
 Odmowa podania informacji 

osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących, w tym: w 
tym w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak  
 Nie  
 

osoba żyjąca w gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

 Tak  
 Nie  
 

osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 Tak  
 Nie  
 Odmowa podania informacji 

Data:  Podpis:  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA 

LUDZI MŁODYCH  
 

„LEPSZA PERSPEKTYWA” 

Nr projektu: POWR.01.02.02-04-0050/17-00 
 

Dane osobowe: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia
1
  

Płeć 
    □ Kobieta                          □ Mężczyzna 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu 
 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 

 

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

     (data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta projektu) 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie
2
: 

□ Jestem bezrobotny(a) 

tzn. jestem: 

a) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) (bezrobotny zarejestrowany w ewidencji 
urzędów pracy) lub  

b) nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do 
jej podjęcia (bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy) 

□ Jestem bierny(a) zawodowo 

tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy 

□ Nie uczę się ani nie szkolę 

tzn. nie uczęszczałem(am) na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym ani podczas 

ostatnich czterech tygodni nie brałem(am) udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie 

umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych  

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. 

2
 Możliwy jest wybór maksymalnie dwóch opcji jednocześnie. 
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OŚWIADCZENIA UCZETNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU DOTYCZĄCE 

SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DOSTĘPU 
 

„LEPSZA PERSPEKTYWA” 

nr projektu: POWR.01.02.02-04-0050/17-00 

 

Niniejszym oświadczam, iż do momentu przystąpienia do projektu, okres w jakim nieprzerwanie pozostaje bez 

zatrudnienia wynosi: 

 

  do 6 miesięcy    od 6 do 12 miesięcy   od 12 do 24 miesięcy   
powyżej 24 
miesięcy 

 

   

Miejscowość, data Czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż:  

 Brałem/-am udziału formie aktywizacji przewidzianej w projekcie finansowanej ze środków publicznych w 
okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. 

 Nie brałem/-am udziału w formie aktywizacji przewidzianej w projekcie finansowanej ze środków 
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. 

 

   

Miejscowość, data Czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 

  



Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O OBOWIĄZKU 

POINFORMOWANIA O SYTUACJI ZAWODOWEJ I EDUKACYJNEJ PO 

ZAKOŃCZONYM DZIALE W PROJEKCIE 
 

„LEPSZA PERSPEKTYWA” 

Nr projektu: POWR.01.02.02-04-0050/17-00 

 

Ja, niżej podpisany/-a 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

zobowiązuję się, że po zakończeniu mojego udziału w projekcie „Lepsza perspektywa”, 

informacje dotyczące: 

 mojego statusu na rynku pracy (np. podjęcia pracy, zarejestrowania własnej działalności 

gospodarczej, itp.), 

 mojego udziału w kształceniu lub szkoleniu 

przekażę w formie oświadczenia (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU REALIZOWANEGO W 

RAMACH PROGRAMU WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) NT. SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU 

UDZIAŁU W PROJEKCIE) do 4 tygodni od zakończenia udziału: 

 Liderowi Projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski, ul. ks. A. 

Kordeckiego 12/2, 85 – 225 Bydgoszcz; e-mail: bdi@bdi-europejczyk.com.pl lub  

 Partnerowi Projektu: Autojazda Justyna Juszczak, Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz, e-mail: 

biuro@autojazda.com.pl 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości przyszłego udziału 

w badaniu ewaluacyjnym. 

 

   

Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika/uczestniczki 

 

 

  



Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

PROJEKTU 
 

„LEPSZA PERSPEKTYWA” 
nr projektu: POWR.01.02.02-04-0050/17-00 

 

Ja, niżej podpisany/-a 

 

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/-a:  

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

(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym .......................................................................................... 

wydanym przez ................................................................................................................................ 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłem karany/a za 

przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych.  

 

   

Miejscowość, data Czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 

 

 

  


