
 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………….. 

Legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………………………………. 

Wydanym przez …………………………………………………………………………………….. 

Nr PESEL…………………………………………………………………………………………… 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

Oświadczam, że jestem: 

osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
1
 TAK / NIE 

osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
2
 TAK / NIE 

osobą długotrwale bezrobotną
3
 TAK / NIE 

osobą bierną zawodowo
4
 TAK / NIE 

rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika 
5
 w wieku 30 lat i więcej, 

prowadzącą/ym indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha 

przeliczeniowych oraz zamierzającą/ym odejść z rolnictwa, ponadto 

jestem zarejestrowana/y w ewidencji urzędów pracy, jako osoba 

bezrobotna.  

 

TAK / NIE 

 

 

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

  Miejscowość, data         Podpis Uczestnika/czki 

                                                           
1 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która 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 macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. 

2 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca pracy, 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 macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu) uznawane są za osoby bezrobotne. 
3 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy – dot. młodzieży tj. osób w wieku do 25 lat oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub 

więcej. 
 
4 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są 

za osoby bierne zawodowo. Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 
dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) uznawana jest za bierną zawodowo, chyba 

że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną zawodowo.  
 

5 Za członka rodziny rolnika uznaje się współmałżonka lub domownika. 

 


