
 

 
 

Oświadczenie do ankiety online 
 

 
Ja, niżej podpisana/y  …………..……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

legitymująca/y się paszportem (seria i numer) ..…...………………...………………………………... 

przebywając na podstawie (typ dokumentu)...….……………………………………………………... 

seria i numer …………….……………………………………………………………………. 

data ważności…..………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że złożyłam/łem wniosek o przystąpienie do projektu poprzez formularz online w ramach             
projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym           
Śląsku.”, który jest współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i            
Integracji oraz budżetu państwa. 
 
Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń (na podstawie            
art. 233 kk), oświadczam, że: 
1. Wszystkie dane, które podałam/em są zgodne z prawdą. 
2. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja.             
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.” 
  
  
miejscowość, data ………………………………………………….………………………… 
 
 
 podpis Kandydatki/Kandydata  ……………………………………………………………… 
 

 
   
Wpłynęło: 
(wypełnia pracownik projektu) 
  
  …………………………….…………                                  ………………………………………………… 

 (data i godzina)                                                                               (podpis pracownika projektu)

 



 

Declaration (following Online Application)

I, the undersigned ………….…………………………………………………………….....................................................
(first and last name)

holding a passport (series, number) ............................................……...………............………………………...

residing in Poland based on (type of document) ...............................................................

series and number ..............................................................

expiry date ….......................................................................

hereby declare that I have submitted an online Application and am willing to join the „Integration,
adaptation, acceptation. Support of third country citizens nationals living in Lower Silesia” project
co-funded by the State Fund for Asylum, Migration and Integration, and the state budget.

By signing this Declaration I, the undersigned, fully aware of criminal sanctions for making a false statement (under 
Article 233 of Criminal Law), confirm that:

1.  All data that I have provided is true and correct.
2.  I  have read and acknowledged the Terms and Conditions of  Recruitment and Participation in the „Integration,
adaptation, acceptation. Support of third country citizens nationals in Lower Silesia” project.

place, date …...........................................................................

signature of the Candidate …..................................................
________________________________________________________________________________

Received (to be completed by a project employee)

date, time .............................................................................. 

signature of a project employee ….........................................


