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Załącznik nr 3 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3ZK/2018/4.3 POWER 

 

……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Oferenta/Nazwa firmy  

……………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: 

……………………………………………………………. 

Telefon stacjonarny / komórkowy:  

……………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………….. 

 

Oświadczenie dotyczące  
zaangażowania w realizację projektów 

 

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………………………..….. w związku z deklaracją chęci uczestnictwa w 

projekcie pt.: „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” o nr UDA-POWR.04.03.00-

00-W139/16-00, na stanowisku TRENERA realizowanym przez BlitzProject Group Tomasz Byzia, Narodowe 

Forum Doradztwa Kariery oraz Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 

Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oświadczam, iż: 

1. moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych, beneficjenta i 

innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie,  

2. obciążenie wynikające z zaangażowania mnie w wykonywanie zadań w projekcie lub projektach, nie 

wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mi, 

3. spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2, zostaje zweryfikowane przed zaangażowaniem mnie 

do projektu na podstawie niniejszego oświadczenia,   

4. limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wszystkich form zaangażowania 

zawodowego, w szczególności: 
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a) w przypadku stosunku pracy (umowy o pracę) – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym 

miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności 

pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się 

czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – 

uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej 

działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). 

5. wykonanie zadań comiesięcznie będzie potwierdzone sporządzonym przeze mnie protokołem, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbą oraz ewidencją godzin pracy w danym miesiącu 

kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta 

wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie 

wskazują na jej godziny pracy oraz z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na 

podstawie umowy o dzieło.  

6. Powyższe warunki będą spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia ww. osoby 

zaangażowanej w tym projekcie, przy czym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie 

spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, za niekwalifikowalne będzie uznane wynagrodzenie 

personelu projektu (w całości lub w części) w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie 

personelu projektu spowodowało naruszenie tego warunku.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Miejscowość i data  Podpis czytelny oferenta i ew. pieczęć 
(pozostałe strony oferty i załączniki 

dodatkowo parafowane) 

 
 
 
 
 
*nie potrzebne skreślić 


