
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСТІ В ПРОЄКТІ 

  

Ja, niżej podpisany(a) Я, нижчепідписаний(а)……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ім’я та прізвище) 

PESEL (якщо є):            

deklaruję udział w projekcie pn. Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego, realizowanym przez 
Województwo Lubelskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, 
Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 
Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

заявляю участь у проекті під назвою Люблінське допомагає Україні– вивчення польської мови, що 
впроваджується Люблінським воєводством, Управлінням Маршала Люблінського воєводства в 
Любліні, Департаментом культури, освіти та національної спадщини у рамках 12-ї Пріоритетної Осі 
Освіта, кваліфікація та компетенції, Діяльність 12.3 Постійне навчання у сфері ІКТ та іноземних мов, 
Регіональної оперативної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 роки. 

Oświadczam równocześnie, że: Заявляю, що: 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i udziału w projekcie pn. Lubelskie 
pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Ознайомився/ознайомилась з Регламентом про набір та участь у проєкті під назвою Люблінське 
допомагає Україні - вивчення польської мови, і я зобов'язуюсь його  дотримуватися. 

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa udziału w projekcie 
pn. Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego, uprawniające mnie do udziału w Projekcie. 
Відповідаю критеріям відбору, відповідно до Регламенту про набір та участь у проекті під назвою 
Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови, що дає мені право на участь у Проєкті. 

3. Zostałam/zostałem poinformowana/y, iż projekt pn. Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Я був/була поінформований/а, що проєкт під назвою Люблінське допомагає Україні – вивчення 
польської мови співфінансується з Європейського соціального фонду. 

4. Przedstawione przeze mnie w Formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe i odpowiadają stanowi 
faktycznemu na dzień podpisania niniejszej deklaracji. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności jaką 
ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 
Дані, внесенні мною у Анкеті, є правдивими та відповідають фактичному стану на день підписання цієї 
Декларації. Я усвідомлюю відповідальність, яку несу у разі надання неправдивих даних. 

5. Nie korzystam z takiej samej formy wsparcia finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.  
Я не використовую ту саму форму фінансової підтримки, яку фінансує Європейський Союз у рамках EFS. 

6. Przebywam na obszarze województwa lubelskiego i zobowiązuję się do uczęszczania na zajęcia w ramach kursu 
języka polskiego. 
Я перебуваю на терені Люблінського воєводства і зобов’язуюсь відвідувати заняття в рамках курсу 
польської мови. 

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

miejscowość, data місце і дата czytelny podpis uczestnika projektu підпис (Ім’я та прізвище) 

учасника проекту 

 


