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Projekt pn. NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja 
Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej  

Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00 

DEKLARACJA 

dotycząca potwierdzenia statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

WYPEŁNIA OSOBA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZENIE 

 

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

                                                                                (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

 

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

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

 

PESEL  ..........................................……………………………………………………………………........ 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągniecie wskaźnika efektywności 

społecznej i zatrudnieniowej, i poinformowania Powiatu Wałeckiego o zmianie mojego statusu zawodowego 

dwukrotnie, tj. do 4 tygodni oraz do 3 miesięcy oraz społecznego do 3 miesięcy od daty zakończenia udziału 

w Projekcie, poprzez dostarczenie specjaliście ds. sprawozdawczości i monitoringu, z którym zawarto 

umowę na uczestnictwo w projekcie dokumentu potwierdzającego zmianę statusu na rynku pracy oraz 

dokumentację potwierdzającą dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszenia dystansu 

do zatrudnienia w jednej z niżej wymienionych form: 
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W przypadku podjęcia zatrudnienia: 

 kopia umowy o pracę na co najmniej 3 miesiące w wymiarze minimum ½ etatu; 
 kopia umowy zlecenia, której wartość jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia  

i jest ona zawarta (o ile określono) na co najmniej trzy pełne miesiące; 
 kopia umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania, a jej wartość jest równa lub wyższa 

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; 
 samozatrudnienie – prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej przez trzy pełne miesiące 

następujące po dacie zakończenia udziału w projekcie; 
 kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopie składek za 3 miesiące; 
 kopia umowy stażowej lub umowy w ramach przygotowania zawodowego. 

 

W przypadku dokonania postępu w procesie aktywizacji społecznej: 

 zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie edukacji formalnej lub udziału w szkoleniu mającym na celu 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych; 

 zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy; 
 certyfikat ukończonych kursów i szkoleń; 
 umowa o wolontariacie 
 zaświadczenie od lekarza dotyczące stanu zdrowie; 
 opinia zaświadczenie psychologa  
 zaświadczenie o rozpoczęciu udziału zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Środowiskowym 

Domu Samoopieki.    
 

Zakończenie udziału Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie  

z zaplanowaną w całości ścieżką wsparcia w ramach Projektu. 

 

 

 

 
……………………………………….……………………… 

miejscowość, data 

 

 

 
…………………………………………………………………… 

czytelny podpis Uczestnika / Uczestniczki 

  

 


