
 
 

 
 
  

 

Załącznik nr 5 do Umowy szkoleniowej  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

dotyczące statusu na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Dane osobowe: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia1   

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dowodem tożsamości. 

......................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta projektu) 

 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji na rynku pracy w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie: 

 

Jestem bezrobotny(a) 
tzn. jestem 

a) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) (bezrobotny zarejestrowany w 
ewidencji urzędów pracy) lub 

b) nie pracuję  i nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem 
gotowy(a) do jej podjęcia (bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy) 

 
w tym: 
Jestem długotrwale bezrobotny(a)  tzn.: 

- nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (osoby  w wieku <25 lat), 
- nieprzerwanie przez okres ponad 12 (osoby w wieku 25 lat lub więcej) 

 

 
Jestem bierny(a) zawodowo 
tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy 

 Jestem osobą pracującą   
 
w tym: 
Jestem pracownikiem przedsiębiorskwa z sektora MMŚP2  

 

                                                           
1
 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL 

2
 Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które 

zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 43 milionów EUR 



 
 

 
 
  

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję  

do wiadomości, że informacje te mogą podlegad weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. kontroli 

skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z 

prawdą. 

 

............................................................... 

(data i czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  

 

 

Wyjaśnienie pojęd: 

Osoba pracująca: 
Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub 
korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalnośd, która jednak chwilowo nie pracowała ze 
względu  
na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoba prowadząca działalnośd na własny rachunek – prowadząca działalnośd gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 
praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:  

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, 
nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.  

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, 
nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik 
wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na 
klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracowad; osoby 
uczestniczące w konwencjach lub seminariach).  

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; 
zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowao do uruchomienia 
działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną 
przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalnośd gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 
domowego.  

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalnośd członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą 
działalnośd na własny rachunek”.  

Żołnierz poborowy, który wykonywał określoną pracę, za którą otrzymywał wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w 
czasie tygodnia odniesienia nie jest uznawany za "osobę pracującą".  

Osoba przebywająca na urlopie macierzyoskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który 
zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę  
nad dzieckiem) jest uznawany za „osobę pracującą”.  

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecnośd w pracy, spowodowaną opieką  
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego) jest uznawana za 
„osobę bierną zawodowo”, chyba że jest zarejestrowana już jako „osoba bezrobotna” (wówczas status bezrobotnego  
ma pierwszeostwo).  
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumied jako zachętę do zatrudnienia 
zgodnie  
z definicjami Polityki Rynku Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób 
bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnid ciągłośd zatrudnienia osób narażonych na przymusowe 
zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które 
mogą istnied lub zostad stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mied nadzieję, utrzymają się po okresie 
subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą byd subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania 
wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym 
rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach 
zatrudnienia, przy czym większośd tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy 
wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych. 

 

 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy: 



 
 

 
 
  

 

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana  
w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 
zgodnie z ww. definicją.  

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeo z tytułu urlopu), należy wykazywad jako osoby bezrobotne. 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy: 
Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest 
zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 
zgodnie z ww. definicją.  

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeo z tytułu urlopu), należy wykazywad jako osoby bezrobotne. 

 

Osoba bierna zawodowo: 
To osoba, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Za biernych 
zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. 

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecnośd w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem  
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeostwo). 

Osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalnośd 
członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
 

 
 

  


