………………………...……………..........…..
/imię i nazwisko Kandydata/ tki
……………………………………....…......…….
/adres zamieszkania Kandydata/ tki

Oświadczenie o statusie na rynku pracy
w ramach projektu „Nowa perspektywa” nr RPKP.08.02.01-04-0157/18

Oświadczam, że na dzień składania Formularza Rekrutacyjnego do projektu „Nowa
perspektywa posiadam następujący status na rynku pracy (proszę zaznaczyć właściwe):
☐ osoba bierna zawodowo
Osoba bierna zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie
są bezrobotne. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako 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.

☐ osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami,
nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla
bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy
wykazywać jako osoby bezrobotne.

☐ osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
☐ osoba zatrudniona

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.

……………………………..................…………..…..
(data i czytelny podpis Kandydata/-tki) **
** W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.

