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 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
 
 

Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy, w tym 
długotrwale bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 
 
 
 
Oświadczam, że na dzień składania Formularza Rekrutacyjnego do projektu „Lubelska fabryka 
przedsiębiorczości”  posiadam następujący status na rynku pracy (proszę zaznaczyć właściwe):  
 

□  jestem osobą bierną zawodowo1 
 

 
□ jestem osobą bezrobotną2 nie zarejestrowaną w MUP/PUP, 

 
□  w tym osobą długotrwale bezrobotną3 

 
 
 
……………………………………….                     …..……………………………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis potencjalnego Uczestnika projektu) 

 
 

                                                           
1 Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 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. 
2 Osoba niezarejestrowana to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. osoby 

bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (tj. są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki:  

- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,  

- aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając, jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć 

pracę,  

- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym), Definicja nie uwzględnia studentów 

studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria). 
3 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba pozostająca bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 


