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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam iż zapoznałem się z całą ścieżką wsparcia przeznaczoną dla uczestników projektu  

„Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych 

zawodowo poniżej 30 r.ż. w województwie śląskim” Nr POWR.01.02.01-24-0030/17  która obejmuje: 

Obligatoryjnie: 

 Poradnictwo indywidualne  IPD– 5 godzin; 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe / psychologiczne – 5/3 godziny; 

 Indywidualne pośrednictwo pracy – 10 godzin; 

 Szkolenia podnoszące kwalifikacje/ kompetencje- śr. 150 h; 

 

Fakultatywnie (do wyboru): 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 

Terminy powyższych spotkań będą ustalone indywidualne. Uczestnik zostanie poinformowany o dacie 

rozpoczęcia. 

Jestem świadoma/my obowiązkowego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w celu 

pozytywnego zakończenia udziału w Projekcie. 

 

Zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie: 

1. W terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie,. Przekazać realizatorowi 

projektu – Kompass Invest Sp. z o.o., danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na rynku 

pracy, tj. (jeśli dotyczy): 

a) Umowy o prace na minimum 3 miesiące i minimum ½ wymiaru czasu pracy lub zaświadczenia 

od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie na minimum 3 miesiące i 1./2 etatu. 

b) Umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące (o wartości równej lub wyższej trzykrotności 

minimalnego wynagrodzenia) lub zaświadczenia od strony umowy na minimum 3 miesiące o wartości 

równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia). 
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c) Wypisu z CEIDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowodu opłacenia ZUS przez 

minimum 3 miesiące. 

2. W terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie przekazać realizatorowi 

projektu – Kompass Invest Sp. z o.o. informacji i danych dotyczących sytuacji na rynku 

pracy w projekcie tj. 

a) Statusu na rynku pracy ( pracujący bezrobotny, bierny zawodowo) 

b)  Otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub 

stażu. 

c) Udziału w kształceniu / szkoleniu lub uzyskującego kwalifikacje  ( wymagane: 

zaświadczenie jednostki organizującej kształcenie) 

d) Podjęcia kształcenia lub szkolenia. 

e) Uzyskania kwalifikacji 

f) Podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia umowy, zaświadczenie od pracodawcy, 

udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej). 

 

      ………………………………………………………………… 

    Podpis Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie 


