
       
 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

DO PROJEKTU  

„Droga do zatrudnienia!” 

nr projektu RPLB.06.02.02.00-IP01-08-501/17 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „Droga do zatrudnienia!”  oświadczam, iż: 

 

Jestem osobą zamieszkującą województwo lubuskie; 

Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej1; 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach2 

 

 Jestem osobą pozostającą bez pracy niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy3; w 

szczególności bierną zawodowo4; 

 

 Jestem osobą należącą co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się  

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: 

 □ kobiety; 

 □ osoby z niepełnosprawnościami. 

 

Uprzedzony/a 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. 

 

Miejscowość ................................, dnia ......................      

 

 

                                   ……………………………………………… 

                                                                                                       czytelny podpis  Kandydata/tki 

                                                           
1 Od dnia 50 urodzin. 

2 Osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 wyłącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia ( ISCED 

2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta z Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
3 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 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  w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć. 
4 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. 


