
Załącznik nr 2 
Oświadczenie uczestnika projektu

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
„Wracam do pracy Zieloną Drogą” 

realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

I. Dane osobowe

Imię

Nazwisko

PESEL

Pleć      Kobieta                  Mężczyzna

Proszę o określenie informacji dotyczących Pana/i sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie (skreślić niepotrzebne): 

 1. Jestem / nie jestem osobą pracującą; 

 2. Jestem / nie jestem osobą bezrobotną; 

 3. Jestem / nie jestem osobą bierną zawodowo, tj: 

 a) Jestem / nie jestem gotowa do podjęcia pracy; 

 b) Aktywnie poszukuję / nie poszukuję pracy; 

 4. Jestem / nie jestem osobą z niepełnosprawnością; 

 5. Jestem / nie jestem rodzicem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

 6. Jestem / nie jestem osobą z rodziny wielodzietnej; 

II.   Oświadczam,  że  wszystkie  podane  przeze  mnie  powyżej  informacje  są  prawdziwe  i
kompletne.Przyjmuję  do  wiadomości,  że  informacje  te  mogą  podlegać  weryfikacji  przez
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upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np.
rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą; 

III. Zobowiązuję się do udzielenia danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników
kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji; 

IV. Zobowiązuję  się  do  przekazania  informacji  na  temat  mojej  sytuacji  na  rynku  pracy  po
opuszczeniu projektu.

……………………………………….. …………………………………..

Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu

Osoby  bezrobotne -  to  osoby  pozostające  bez  pracy,  gotowe  do  podjęcia  pracy  i  aktywnie
poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne, zgodnie z
krajowymi  definicjami,  nawet  jeżeli  nie  spełniają  one  wszystkich  trzech  kryteriów.  Definicja
uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
(BAEL) jak i osoby zarejestrowane, jako bezrobotne. Studenci studiów dziennych 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), należy wykazywać, jako
osoby bezrobotne. 

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
są osobami pracującymi i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby
bierne zawodowo. 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).  Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie
prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo; 

Osoby pracujące  - to 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
własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek
– prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również
uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
• Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 
• Osoba poświęca  czas  na prowadzenie  działalności  gospodarczej,  praktyki  zawodowej  czy

gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli  nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i  nic nie
wyprodukowano  (na  przykład:  rolnik  wykonujący  prace  w  celu  utrzymania  swojego
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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). 

• 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. 

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”. 

Osoby  z  niepełnosprawnościami -  osoby  z  niepełnosprawnościami  stanowią  osoby
niepełnosprawne  w rozumieniu  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z
późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.). 

Rodzina wielodzietna -  zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia Prawo oświatowe, to rodzina
wychowująca troje i więcej dzieci. 
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