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ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY PO ZAKOŃCZENIU 
UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 
 
 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________ 

(imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 
 
 
Zamieszkały/a: __________________________________________________________________ 

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

Zobowiązuję się do poinformowania Beneficjenta, tj. firmę EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI 
SP. J. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 62/3, 35-078 Rzeszów o moim statusie zawodowym po zakończeniu 
udziału w Projekcie  „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
w wieku 30+ z woj. małopolskiego”: 

 pierwszy raz w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie 

 drugi raz do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie 
oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia.  
 
Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: 
a. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)), 
b. stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)), 
c. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)); 
  
Dokumentami potwierdzającym zatrudnienie mogą być np.: 
a. kopia umowy o pracę na co najmniej 3 miesiące w wymiarze minimum ½ etatu; 
b. kopie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie), której wartość jest równa lub wyższa trzykrotności 

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

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; 
d. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopie dowodów opłacenia 

należnych składek za 3 miesiące w przypadku prowadzenie działalności gospodarczej przez co 
najmniej trzy pełne miesiące następujące po dacie zakończenia udziału w projekcie. 

 
Zakończenie udziału Uczestnika/-czki udziału w Projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału 
zgodnie z zaplanowaną w całości ścieżką wsparcia w ramach Projektu. 
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