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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Projekcie 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 

8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 „Żłobek 

na Ursusie” Nr projektu: RPMA.08.03.02-14-b154/18-00 

 

Ja, niżej podpisany/a:  ……………………………………………………………………………….  

  

zamieszkały/a: ..………………………………………………………………………………………  

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa w Projekcie zawarte w Regulaminie 

Uczestnictwa w Projekcie i deklaruję udział w Projekcie pt. „Żłobek na Ursusie” 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w latach 2014-

2020 przez Akademię Malucha Myszka Miki sp. z o.o.  

  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz 
przyjmuję do wiadomości i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w 
nim postanowień.  
Równocześnie oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w w/w Projekcie, ponieważ 
nie jestem aktywny/a na rynku pracy, gdyż aktualnie sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem 
w wieku do lat 3 z powodu:  
  
……………………………………………………………………………………………………………  
(wpisz np.: przebywam na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym, jestem bezrobotny/a 
zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy lub bezrobotny/a niezarejestrowany/a, jestem osobą niepełnosprawną, jestem 
absolwentem poszukującym pracy, jestem osobą uczącą się lub kształcącą się, zawiesiłem/am działalność 
gospodarczą z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem)  
 

Mój status na rynku pracy potwierdza dokument załączony do niniejszego Oświadczenia: 
   Zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/ ojcowskim / 

rodzicielskim/ wychowawczym * 
   Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna * 
   Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku odprowadzania 

składek na dzień przystąpienia do Projektu (osoby bezrobotne niezarejestrowane/ bierne 

zawodowo) * 
*zaznaczyć właściwe 

 
Jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć Dyrektorowi Żłobka:  
1) w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do Żłobka - zaświadczenie potwierdzające 

mój powrót na rynek pracy lub dokumenty potwierdzające wejście na rynek pracy.  
2) W 4 tygodniu od dnia  zakończenia udziału w projekcie dokumentu potwierdzającego 

utrzymanie zatrudnienia na rynku pracy.  
Niedostarczenie w/w dokumentów Dyrektorowi Żłobka w w/w terminie, może spowodować 
wypisanie dziecka ze Żłobka i zwrot przez uczestnika kwoty uzyskanego dofinansowania. 

 
  
  
…..…………………………………….....…              ………………………........……………………  
Miejscowość i data                                Czytelny podpis uczestnika projektu  


