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Niniejszy dokument dotyczy realizacji projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany” w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka  Działania 4.1. Wzmocnienie i 
rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Podziałanie: 4.1.2. 
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Załącznik Nr 7  
  

……………………………………….., dnia ………………………  
 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………….oświadczam, że:  

                                                           (imię i nazwisko)  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Budownictwo – kierunek zamawiany”, oświadczam, że 
i przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Zapoznałem się z Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz  wypłacania 
stypendiów za staże realizowanych w ramach projektu nr POKL.04.01.02-00-196/12-
02„Budownictwo – kierunek zamawiany”. 
2. W momencie zgłoszenia swojego udziału w płatnym stażu w ramach projektu „Budownictwo – 
kierunek zamawiany” nie pozostaję w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno - 
prawnej, nie prowadzę działalności gospodarczej, działalności rolniczej ani innej formy pracy 
zarobkowej, w tym nie odbywam stażu w innej instytucji, oraz pozostanę osobą nieaktywną 
zawodowo do dnia zakończenia stażu.  

3. Posiadam aktualną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, której kopię 
załączam do niniejszego formularza.  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjno – 
informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany”.  

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu: 
„Budownictwo – kierunek zamawiany”, nr projektu: UDA-PO KL 04.01.02-00-196/12-00, 
Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

6. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie oraz, że zastałam/em 
pouczona / ny o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

 
    .………………………………………    ……………………………………………  
                   ( miejscowość i data) (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 


