OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
Projekt „Recepta na lepsze jutro 2!”
Nr: RPWM.11.01.01-28-0055/20
Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................................................,
zamieszkały/a….........................................................................................................................................,
nr PESEL.......................................................................................................................................................,
Nieprzerwany okres pozostawania bez pracy

Przed rejestracją w Urzędzie Pracy

W rejestrach Urzędu Pracy

Od …………………………… do ………………………….

Od ………………………… do ……….……………….

Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, w tym:
□ bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, tzn. osobą pozostającą bez
pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, zarejestrowaną
w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jako osoby bezrobotne wykazuje się również
osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu),
□ w tym długotrwale bezrobotną, tj.:
-osoba, która zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy jest osobą bezrobotną łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych
lub
-osoba w wieku poniżej 25 roku życia, która jest osobą bezrobotną
nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy
□ bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, tzn. pozostającą bez
pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, niezarejestrowaną
w rejestrze urzędu,
□ w tym długotrwale bezrobotną, tj.:
-osoba, która zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy jest osobą bezrobotną łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych
lub
-osoba w wieku poniżej 25 roku życia, która jest osobą bezrobotną
nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy
□ jestem osobą bierną zawodowo zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo rozumianej
jako osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie
jest bezrobotna). 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.

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego
po stronie S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920), ul. Różana Droga 1A,
obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, S.T.R.
Project Stanisław Romaniszyn będzie miał prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze
cywilnoprawnej.
Data, Miejscowość

Czytelny Podpis

