
 

 

Załącznik nr  4 do Formularza zgłoszeniowego  

OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA   

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….…………….………………, PESEL ………………………………                                                                                                                             
                                                   (imię i nazwisko) 
zamieszkały/-a w ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                          (adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu)                            
legitymujący się dowodem osobistym nr ….………………..……, wydanym przez……………………………………… 
                                                                       (nr i seria)                             (nazwa organu wydającego dokument) 
 
W związku z przystąpieniem do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu 
wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy 
sfery nauki i przedsiębiorstw, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz wizerunku do celów związanych z realizacją i promocją projektu 
(zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.).  
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 (tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr 101 
póz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „NAUKA – 
STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” , 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów; Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. INNpuls 
Sp. z o.o., ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. 

5) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL 
oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji 
Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL; 

6) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

7) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Jednocześnie oświadczam, że:  
a) zapoznałem/-am się z Regulaminem projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program 

transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”, w tym z kryteriami kwalifikacji i zasadami naboru 
do udziału w wymienionym projekcie, i akceptuję ich warunki, 



 

 

b) zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program 
transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

c) mam świadomość, że usługi w ramach projektu mogą się odbywać w miejscowości innej od mojego miejsca 
zamieszkania, 

d) mam świadomość, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem 
mnie do udziału w projekcie, 

e) wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie trwania projektu. 
 
 
 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

 
 
 

………………………………………………… 
        (czytelny podpis) 

 
Ponadto, świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż: 
 

I. OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU ZATRUDNIENIA I POKREWIEŃSTWA  

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z 
Przyjmującym na staż i Projektodawcą  w ramach Projektu i/lub nie pozostaję w stosunku pracy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie.  
Jednocześnie oświadczam, że nie łączy mnie z Przyjmującym na staż (w tym także z członkiem zarządu 
Przyjmującego na staż będącego osobą prawną lub wspólnikiem Przyjmującego na staż będącego jednostka 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 
stopnia włącznie1.  

………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

………………………………………………… 
        (czytelny podpis) 

 

II. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na udział w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – 
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” nr projektu: WND-POKL.08.02.01-
18-044/12 oświadczam, iż nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

           
………………………………………………… 
                              (czytelny podpis) 

 

                                                           
1
 Nie dotyczy pracowników przedsiębiorstw, pragnących uzyskać staż w uczelni.  


