
 

 

Projekt „Aktywni rodzice- nowe miejsca w żłobku „Baby World” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie  

RPSW.08.01.01-26-0006/21-00 

   

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

 

Ja, niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko Kandydata/ki na Uczestnika/czkę Projektu) 

…………………………………………………………………………………………………… 
(PESEL) 

 

W związku z prowadzoną rekrutacją do projektu 

pn. Aktywni rodzice– nowe miejsca w żłobku „Baby World” 

RPSW.08.01.01-26-0006/21 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 

Oświadczam, iż jestem: 

 Osobą bierną zawodowo1 

 Osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP 

 Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP2 

 Osobą pracującą3 

 

Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych 

oświadczeń oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje w tym oświadczeniu są 

zgodne z prawdą. 

 

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

Miejscowość, data Podpis 

 

                                                           
1 osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Źródło definicji: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
2 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze 
urzędu pracy jako bezrobotna. 
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 


