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ZGODY I OŚWIADCZENIA* 

*przy wybranej zgodzie, oświadczeniu zaznacz X 

Samodzielnie i z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy” i wyrażam zgodę na udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu projektu, zasadami rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie 

Gminy Stare Juchy”nr  RPWM.11.02.03-28-075/18-00  i akceptuję jego warunki. 

Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu wsparcia, tj. we wszystkich zadaniach, które zostaną 
dla mnie przewidziane w ramach projektu, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Kierownika 

Projektu 

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kierownika Projektu o zmianie danych 

zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym; 

 

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, prowadzonych przez personel Projektu 

oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej; 

Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych; 

Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w 

projekcie Organizator może domagać się całości zwrotu kosztów mojego uczestnictwa w 

projekcie. 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że projekt jest 

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 

lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2  Ułatwienie dostępu 

do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu 

do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe; 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych oświadczeń, 
oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą 



 

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy”współfinansowany 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………………………… oświadczam, 

że zamieszkuję na terenie Gminy Stare Juchy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

………………………………………. 

czytelny podpis 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………………………… oświadczam, 

że jestem osobą niesamodzielną w rozumieniu definicji  „Osoba niesamodzielna – osoba, która ze 

względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego.”
i
 

………………………………………. 

czytelny podpis  

                                                           
i
Osoba niesamodzielna – oznacza to osobę, u której stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy 

innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTUO WYRAŻENIU ZGODY NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na 

terenie Gminy Stare Juchy” realizowanego przez Gminę Stare Juchy wyrażam zgodę na 

używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Gminę Stare Juchy dla 

celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy”. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i 
spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Stare Juchy oraz wykorzystane w 

materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem Gminy Stare Juchy z tytułu wykorzystywania mojego 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

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

miejscowość i data      czytelny podpis 

Niniejsze oświadczenie uczestnik/czka  składa pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

- „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zatajając prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.” 


