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Załącznik nr 2  

Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz w ramach innych programów Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 

1. Jestem zatrudniony/a w ramach stosunku pracy  w instytucji uczestniczącej w realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) np. Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowy Ośrodek Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 

 

                                                             tak                      nie 

 

Jeśli tak: proszę podać nazwę i adres instytucji: 

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

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

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

 

Jeśli nie: 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Gminy Miasta Płock o 

ewentualnym podjęciu zatrudnienia w w/w. instytucjach w trakcie mojego zaangażowania w 

projekcie „Nauczyciel Doskonały”. 

 

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

miejscowość, data                                                               czytelny podpis Wykonawcy / 

Pracownika 

 

 

2. Jestem zaangażowany/a w realizację zadań w innym projekcie / innych projektach 

finansowanym/ch w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub w ramach innych 

programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 

 

                                                               tak                      nie 

 

Jeśli tak, proszę wypełnić poniższe informacje: 

(1) Tytuł projektu  

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

nazwa Działania  
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………………………………....................................................................................................... 

nazwa Poddziałania  

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

nazwa Programu Operacyjnego  

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

nazwa i adres instytucji realizującej projekt  

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

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

stanowisko wykonywane w ramach projektu 

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

rodzaj umowy wykonywanej w ramach projektu 

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

czas trwania umowy..................................................................................................................... 

wymiar czasu pracy / średnia liczba godzin do wypracowania w ciągu miesiąca 

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

(2) Tytuł projektu  

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

nazwa Działania  

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

nazwa Poddziałania  

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

nazwa Programu Operacyjnego  

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

nazwa i adres instytucji realizującej projekt  

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

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

stanowisko wykonywane w ramach projektu 

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

rodzaj umowy wykonywanej w ramach projektu 

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

czas trwania umowy…….............................................................................................................. 

wymiar czasu pracy / średnia liczba godzin do wypracowania w ciągu miesiąca 

….…………….……………… 

 

Oświadczam jednocześnie, że łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich ww.  

projektach nie przekracza  - i po zsumowaniu godzin do wypracowania w ramach projektu 

pn.: „Nauczyciel Doskonały” nie będzie przekraczało - 240 godzin miesięcznie. 

 

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

 

miejscowość, data                                            czytelny podpis Wykonawcy / Pracownika 
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3. Ponadto oświadczam, że: 

 

W przypadku podjęcia pracy w innym projekcie/projektach zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania Gminy Miasta Płock i przedstawienia miesięcznego 

zestawienia godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których będę 

zaangażowany/a, bez względu na formę zatrudnienia. 

 

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

miejscowość, data                                           czytelny podpis Wykonawcy / Pracownika 

 

W trakcie wykonywania czynności w projekcie „Nauczyciel Doskonały” w okresie zgodnym 

z obowiązującą mnie umową  nie będę  wykonywał/a czynności w ramach innych projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską, nie dojdzie do podwójnego finansowania 

wynagrodzenia., a zaangażowanie w inne projekty nie spowoduje konfliktu interesów w 

rozumieniu „Zasad finansowania PO KL” 

 

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

miejscowość, data                                                czytelny podpis Wykonawcy / Pracownika 
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MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE GODZIN PRACY w ramach projektu pn.: 

„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” 

 

Imię i Nazwisko  

Miesiąc  

 

 

Tytuł projektu/miesięczny wymiar czasu 

pracy 

………………………………… 

Tytuł projektu/miesięczny wymiar czasu 

pracy 

………………………………… Ilość godzin 

 Czas pracy (podać przedział godzinowy) Czas pracy (podać przedział godzinowy) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

Suma:    

 

Data i podpis pracownik:  ………………………………………………………… 

 

 


