
 

 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY 
 
 

 
Ja, niżej podpisany/a,   .....................................................................................................................................    

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
nr PESEL: …........................................................................................................................................................... 
 
w związku z przystąpienia do projektu „KROK DO SUKCESU” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie 
ustawiczne: 

1. Oświadczam, że: 
 

   Jestem osobą bezrobotną1 niezarejestrowaną w ewidencji Urzędu Pracy 
 
  Jestem osobą bezrobotną1  zarejestrowaną w ewidencji Urzędu Pracy 
 

  w tym jestem osobą długotrwale bezrobotną2  
 

  Jestem osobą bierną zawodowo3  (jednocześnie oświadczam, że planuję 
wejście/powrót na rynek pracy) 

 
 
2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

...........................................................      ................................................................... 
        Miejscowość i data         Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 

 

                                            
1 Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja 
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech 
kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe 
kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 
 
2 oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych 

 
3 Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie 
pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

 


