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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PN. „Z POWER-em w przyszłość” 

POTWIERDZAJĄCE STATUS OSOBY 
ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ ПН. «З СИЛОЮ в майбутнє» 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ БЕЗРАБОТИХ 
 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… oświadczam, iż jestem: 
                                                                         (Imię i Nazwisko) 

osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, tym*: 

□ długotrwale bezrobotną 

□ krótkotrwale bezrobotną 
 

 Я, нижчепідписаний ……………………………………………………………………… Цим заявляю, що я:                         

(Ім'я та прізвище) 

особа безробітна , не зареєстрова в Повітовому Бюро Праці, у тому числі *: 

      □ довготривалий безробітний 

      □ короткочасно безробітні 
 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 

⎯ Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 

miesięcy). 

⎯ Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 

(>12 miesięcy).  
 

Визначення терміну «тривалий безробітний» змінюється залежно від віку: 

        - Молодь (<25 років) - безробітні безперервно понад 6 місяців (> 6 місяців). 

       - Дорослі (25 років і більше) - безробітні безперервно понад 12 місяців (> 12 місяців). 

 

Ponadto oświadczam, iż udział w projekcie „Z POWER-em w przyszłość” Nr POWR.01.02.01-30-

0041/21 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.01.02.01-30-

0041/21 сприятиме підвищенню моєї професійної кваліфікації та підготує мене до роботи. 

Водночас заявляю про свою готовність приступити до роботи після завершення участі в проекті 

та офіційної 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 

 

……………………………………… ……………………………………… 

(місmo  і дата) 

(Miejscowość, data) 

(розбірливий підпис Учасника проекту) 

(Czytelny podpis uczestnika/czki projektu) 

*niepotrzebne skreślić  Видалити відповідно до необхідності 


