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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

OŚWIADCZENIE  

O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, iż jestem: 

 osobą bezrobotną1, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, 

 osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, 

 osobą długotrwale2 bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, 

 osobą długotrwale bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, 

 osobą bierną zawodowo, 

 osobą z trudną sytuacją rodzinną (dane wrażliwe), 

 osobą o niskich kwalifikacjach3, 

 osobą niepełnosprawną. 

 

Uprzedzona/y 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 

                                                           
1Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. 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. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
2 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 
miesięcy). 
3 Osoba o niskich kwalifikacjach, tj. posiadająca kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 3 (wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji 
Kształcenia – wykształcenie max. ponadgimnazjalne). 
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