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Załącznik numer 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie: Oświadczenie o statusie na rynku pracy.

Oświadczenie o statusie na rynku pracy do Projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działania 12.1: Edukacja przedszkolna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji

Numer projektu: RPLU.12.01.00-06-0023/20

Ja, niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
oświadczam, iż jestem: 
□ osobą bezrobotną1, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy;
□ osobą bierną zawodowo2;
□ osobą pracującą3.

1 Osoby 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 Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne, oraz nie poszukują pracy). Do grupy biernych zawodowo zaliczamy między innymi:
- studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy, gdy nie są
zarejestrowani jako osoby bezrobotne;
-  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),  ale  tylko
wtedy, gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne

3 osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub
korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo
nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące
działalność  na  własny  rachunek  –  osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  lub  praktykę
zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
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Uprzedzony/a  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. 

…………...……………………………………….

Czytelny podpis uczestnika projektu

………………………………

…………...……………………………………….

……………………………………………………

Miejscowość, data Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych

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 (np: 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 pracować; 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 przygotowań do uruchomienia działalności.
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi
bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub
prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Sformułowania  zapisane  powyżej  kursywą  są  identyczne  z  definicją  badania  aktywności  ekonomicznej  ludności
(BAEL). Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą
działalność na własny rachunek”.
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie są
uznawani za „osoby pracujące".
Osoby  przebywające  na  urlopie  macierzyńskim/  rodzicielskim  (rozumianym  jako  świadczenie  pracownicze,  który
zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę
nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie
z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób
bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe
zwolnienie z pracy.
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub
zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania.
Miejsca  pracy,  które  mogą  być  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 większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie
koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML
Informacje dodatkowe:
Czerpanie korzyści rodzinnych z pracy odnosi się do sytuacji,  w której członek rodziny pomaga w prowadzeniu  na
przykład: rodzinnej  działalności  gospodarczej  czy  rodzinnego  gospodarstwa  rolnego.  W  tym przypadku  należy  to
rozumieć jako pracę związaną z udziałem w rozwoju rodzinnego kapitału.


