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Projekt „Chcę pracować – Nowy Ja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez LOOTUS Joanna 

Jędrzejowska w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPPK.07.01.00-18-0112/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 31 października 2018 r. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY BEZROBOTNEJ1 

 

Ja, niżej podpisany  

 

………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Chcę pracować 

– Nowy ja” jestem osobą niepracującą, niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, wyboru 

lub mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, niezatrudnioną na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, nie prowadzącą zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie wykonującej 

innej pracy zarobkowej. 

Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.   233 KK § 1 i 6 

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

Oświadczam również, że: 

Jestem zarejestrowana (-y) w Urzędzie Pracy jako osoba 

bezrobotna (poszukująca pracy) od dnia: 

……………………………… 

       

      TAK             NIE 

 

Nie jestem zarejestrowana (-y) w Urzędzie Pracy jako osoba 

bezrobotna (poszukująca pracy) 

 

      

       TAK             NIE 

 

Jestem emerytem       TAK             NIE 

 

Jestem rencistą:       TAK             NIE 

 

Pozostaję bez pracy:                               TAK             NIE 

 

                                                           
1 1 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 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 z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014 – 2020. 
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Jestem gotowy do podjęcia pracy       TAK             NIE 

 

Poszukuję pracy:                                     TAK             NIE 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

                                              Miejscowość, data i podpis Kandydata/ 




