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„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr projektu: POKL. 06.01.01-14-398/10) 
Biuro projektu: Budynek PUP w Pułtusku ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, tel./fax 23 692 68 55 
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DDEEKKLLAARRAACCJJAA  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  WW  PPRROOJJEEKKCCIIEE  
 
1. Ja, niżej podpisana/y .....................................................................................  (imię i nazwisko),                                           

zamieszkała/y ............................................................... (adres), a więc: miasto □ wieś □  o numerze 
PESEL ......................................... wyrażam chęć udziału w projekcie pn. ,,Nowe kwalifikacje 
perspektywą na lepsze jutro” realizowanym przez Powiat Pułtuski w ramach Priorytetu VI: Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, na podstawie umowy nr: UDA-POKL.06.01.01-14-398/10-00 

2. Zobowiązuję się do: 
a) Uczestnictwa w następujących formach wsparcia (*zaznaczyć odpowiednią pozycję):  

  Stażu; 
   Kursie ,,Operator koparko – ładowarki”; 
   Kursie ,,Księgowość z obsługa komputera oraz programu płatnik – poziom podstawowy” 
   Kursie „Kierowca prawa jazdy – kat. C”; 
   Kursie „Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs”; 

  Kursie „Kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy”; 
  Kursie ,,Pracownik fizycznej ochrony osób i mienia na licencję I stopnia” 
  Kursie „Obsługa komputera i kasy fiskalnej”; 
  Kursie„ Kierowca prawa jazdy kategorii CE”; 
  Kursie „Nauki języka angielskiego”; 
  Kursie ,,Pracownik obsługi kadr i płac” 

b) aktywnego udziału we wszystkich zaproponowanych działaniach (w tym w Indywidualnym Planie 
Działania), zgodnie z założeniami projektu i regulaminem realizacji projektu; 

c) udziału w badaniu ankietowym (na początku i na koniec udziału w projekcie). 
3. Oświadczam, że: 

 Zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 Zapoznałam/em się i akceptuję warunki wskazane w Regulaminie realizacji projektu pn. „Nowe 
kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” oraz  zobowiązuje się do jego przestrzegania; 

 Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie, ponieważ 
figuruję w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku jako osoba bezrobotna, w tym 
(zaznaczyć odpowiednią pozycję): 
  Bezrobotny długotrwale;      
  Bezrobotny do 25 r. życia; 
 Kobieta powracająca/wchodząca po raz pierwszy (*niewłaściwe skreślić) na rynek pracy po       

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;                               
  Bezrobotny powyżej 45 r. życia; 
  Bezrobotny niepełnosprawny. 

4. Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego i oświadczam, że 
dane przestawione w deklaracji uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
zgodne z prawdą. 
 
 
……………………………….………    ………………………………. 

(data i podpis uczestnika projektu)    (data i podpis pracownika) 


