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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA PROJEKTU 
o poinformowaniu o zmianie sytuacji zawodowej po zakończeniu udziału w Projekcie 

 

Tytuł projektu 
„Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób 

młodych z województwa podkarpackiego” 

Miejsce  organizacji Woj. Podkarpackie 

Okres realizacji  od 02.01.2019 do 29.02.2020 
 

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY/A OŚWIADCZENIE 

Ja,  niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

Zamieszkały/a:             

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nr PESEL:                           ...…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się do poinformowania Beneficjenta o zmianie sytuacji zawodowej do 3 miesięcy od daty zakończenia 

udziału w Projekcie poprzez dostarczenie do siedziby Beneficjenta, firmy ABAKUS Konsulting Sp. z o. o. Sp. k., ul. 

Reformacka 8, 35-026 Rzeszów dokumentu potwierdzającego poprawę sytuacji na rynku pracy (osobiście lub 

listownie pod wskazanym adresem, e-mailem: power@abakus-konsulting.pl lub faxem pod nr 177834263).  

Poprzez poprawę sytuacji zawodowej należy rozumieć: 

• przejście z niepewnego do pewnego zatrudnienia lub 

• przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub  

• zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji lub 

• awans w dotychczasowej pracy lub 

• zmianę pracy na wyżej wynagradzaną. 

 

Zaistnienie ww. sytuacji należy potwierdzić dostarczając do Biura projektu odpowiednie dokumenty np. kopię 

umowy o pracę, opis zakresu czynności lub stanowiska pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.  

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

 
 

 
 

(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 

(CZYTELNY  podpis Kandydata/tki na Uczestnika Projektu) 
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