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PESEL

OŚWIADCZENIE O ZAANGAŻOWANIU ZAWODOWYM

Podejmując  się  obowiązków  wynikających  z  realizacji  zadań  w  ramach  projektu  pn.  „Program
profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy  i szyi na terenie województwó
dolnośląskiego,  lubuskiego,  opolskiego” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu
Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  Oś
priorytetowa  V  Wsparcie  dla  obszaru  zdrowia,  Działanie  5.1  Programy  profilaktyczne,  ja  niżej
podpisany/a, oświadczam, co następujeó

1. Nie jestem zatrudniony/a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO1 na postawie stosunku
pracy. 

2. Moje łączne zaangażowanie zawodowe2 w  realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w
tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, przekracza / nie przekracza* 276
godzin  miesięcznie3.

3. Informacje  zawarte  w  niniejszym  oświadczeniu  są  prawdziwe,  kompletne,  rzetelne  oraz
zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ust.1 Kodeksu karnego,
dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

………………………………………………………

data i podpis osoby składającej oświadczenie

1 Jako instytucję uczestniczącą w realizację PO rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane
z zarządzaniem PO.
2 Obejmuje w szczególności: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny i samozatrudnienie, o którym mowa w Wytycznych w
zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  oraz  zaangażowanie w ramach prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
3 Limit  276  godzin  miesięcznie  dotyczy wszystkich  form zaangażowania  zawodowego.  W przypadku  stosunku  pracy limit
uwzględnia  liczbę  dni  roboczych  w  danym  miesiącu  (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. W przypadku stosunku cywilnoprawnego,  samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania  limit uwzględnia
czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile
dotyczy).


