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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „KOMPETENCJE XXI WIEKU  – regionalny program podnoszenia kompetencji językowych i ICT” 

Ja, niżej podpisany……………………………. deklaruje udział w projekcie pt. „KOMPETENCJE XXI WIEKU – 

regionalny program podnoszenia kompetencji językowych i ICT”. 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej  XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych – konkurs. Poddziałanie: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem: 

 osobą pracującą;  

 w wieku 25 lat i więcej; 

 osobą zamieszkującą lub pracującą na obszarze województwa śląskiego; 

 osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej;  

 osobą należącą do grupy defaworyzowanej (proszę o postawienie znak X przy prawidłowej 

odpowiedzi):  

osoba powyżej 50 roku życia; 

kobieta (w szczególności powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka); 

osoba o niskich kwalifikacjach (posiadająca wykształcenie maksymalnie średnie z maturą); 

osoba niepełnosprawna; 

osoba mieszkająca na terenach wiejskich. 

Oświadczam również, że: 

1. Z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie pt. „KOMPETENCJE XXI WIEKU – regionalny 
program podnoszenia kompetencji językowych i ICT” współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt pt. „KOMPETENCJE XXI WIEKU – regionalny program 
podnoszenia kompetencji językowych i ICT” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „KOMPETENCJE XXI WIEKU 
– regionalny program podnoszenia kompetencji językowych i ICT”. 

4. Zobowiązuję się do uczestnictwa w szkoleniach i przystąpienia do egzaminów po zakończeniu 
szkoleń. 

5. Zostałam/-em uprzedzona/-y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej 
Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą. 
 

Katowice, ………………..…………………………………….. 
                               czytelny podpis 

 


