
 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU 

DO PROJEKTU  

„W dobrą stronę” 

nr projektu RPWP.06.02.00-30-0056/17 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „W dobrą stronę”  oświadczam, iż: 

 jestem osobą powyżej 29 roku życia1; 

 jestem osobą jestem osobą zamieszkującą na obszarach wiejskich OSI w  Województwie 

Wielkopolskim w rozumieniu przepisów KC.  

 

Jestem osobą (zaznaczyć odpowiednie): 

 jestem osobą bezrobotną 2  

 poszukująca pracy3  

 bierną zawodowo4 

 

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

sytuacji na rynku pracy grup: 

 osoby powyżej 50 roku życia;  

 osoby długotrwale bezrobotne5;  

 osoby o niskich kwalifikacjach6; 

 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 30 urodzin  
2 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 

3 Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, 

osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowo tne 
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. 
5  Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: - młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

(>6miesięcy); - dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest 

określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
6 tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) 

zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. 


