
 

 

 

Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 „WySTARTuj na rynek pracy!”  
 

Ja niżej podpisany/a................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a.......................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

Nazwa ostatniej ukończonej przeze mnie szkoły:  

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

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

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pt. „WySTARTuj na rynek pracy!” nr POWR.01.02.01-24-0038/20 

przyjmuję do wiadomości, iż mam obowiązek poinformowania Organizatora Projektu o najwyższym 

uzyskanym przeze mnie poziomie wykształcenia (ukończonej szkole). 

Oświadczam, iż informacje w tym zakresie podane przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym do udziału w 

projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje te podlegają weryfikacji przez upoważnione instytucje na podstawie 

krajowych rejestrów (np. system WUP-VIATOR, system SL2014) pod względem ich zgodności z prawdą. W 

przypadku ustalenia niezgodności danych podanych Organizatorowi Projektu ze stanem faktycznym na dzień 

przystąpienia do projektu, nałożona będzie na mnie kara finansowa w postaci konieczności dokonania zwrotu 

całości kosztów poniesionych przez Organizatora Projektu w związku z moim dotychczasowym udziałem w 

projekcie wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego Ustawy z dnia 06.06.1997 r. (Dz.U. 
nr 88, poz. 553 ze zm.) za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie 
oświadczeniu. 

 

 

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

 
 
POZIOMY WYKSZTAŁCENIA: 
ISCED-1 → szkoła podstawowa (klasy 1-6 do 2017 r.  lub klasy 1-8 do 1999 i od 2019r.) 
ISCED-2 → gimnazjum (klasy od 1999r. do 2019r.) 
ISCED-3 → szkoła zawodowa do 2017r. / liceum / technikum / liceum profilowane / liceum uzupełniające / technikum uzupełniające / 

szkoła branżowa I i II stopnia od 2017r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ISCED-4 → szkoła policealna → roczna lub dwuletnia, która kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej 
ISCED-5 → Nauczycielskie Kolegium Językowe oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych, które podlegają MPiPS 
ISCED-6 → studia licencjackie i inżynierskie 
ISCED-7 → studia magisterskie 
ISCED-8 → studia doktoranckie i wyższe 

 


