OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PN. „Z POWER-em w przyszłość”
POTWIERDZAJĄCE STATUS OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO NA RYNKU PRACY
ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ ПН. «З СИЛОЮ в майбутнє»
ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ПРОФЕСІЙНО НЕАКТИВНОЇ ОСОБИ НА РИНКУ ПРАЦІ
Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… oświadczam, iż jestem:
(Imię i Nazwisko)

osobą bierną zawodowo nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu.
Я, нижчепідписаний …………………………………………………………………………………… Цим заявляю, що я:
(Ім'я та прізвище)
професійно неактивна людина , яка не бере участі в освіті чи навчанні.
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i
nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego
lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Економічно неактивними вважаються люди, які на даний момент не створюють робочу
силу (тобто не працюють і не є безробітними). Особи, які перебувають у відпустці по
догляду за дити ною (які розуміються як доглядом за дитиною протягом періоду, який не
входить до відпустки по вагітності та пологах або відпустці по догляду за дитиною)
вважаються професійно неактив ними, якщо вони вже не зареєстровані як безробітні (тоді
статус безробітного є пріоритетним).
Ponadto oświadczam, iż udział w projekcie „Z POWER-em w przyszłość” Nr POWR.01.02.01-300041/21 przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych i przygotuje mnie do podjęcia pracy.
Jednocześnie deklaruję gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie i edukacji
formalnej.
Крім того, я заявляю, що участь у проекті «З СИЛОЮ у майбутнє» № POWR.01.02.01-300041/21 сприятиме підвищенню моєї професійної кваліфікації та підготує мене до роботи.
Водночас заявляю про свою готовність приступити до роботи після завершення участі в проекті
та офіцій ної освіти.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
Попереджений про цивільно-правову відповідальність (випливає з Цивільного Кодексу) за
надання неправдивих свідчень, я цим заявляю, що вищенаведена інформація відповідає
фактам та закону.
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