
 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY

„AKTYWIZACJA = WSPARCIE"
Nr projektu RPLD.09.01.01

 
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 

233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że:

 

Jestem osobą bierną zawodowo (nieaktywną zawodowo), 
zasobów siły roboczej (nie pracuję i nie jestem bezrobotna/y)

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy, 
tzn. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukującą zatrudnienia, niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną
zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, został określony (zaznaczyć właściwie)

 

 

 

Miejscowość ……………………………, 
      
 

 

                                                           

1
 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejest

zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
2
 Urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający 

bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęci

przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
W RAMACH PROJEKTU 

„AKTYWIZACJA = WSPARCIE" 
Nr projektu RPLD.09.01.01-10-B036/17 

a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

oświadczam, że: 

estem osobą bierną zawodowo (nieaktywną zawodowo), tzn. nie tworzę 
nie jestem bezrobotna/y) 

□ TAK           □ NIE

estem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy, 
pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie 

niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy 

□ TAK           □ NIE

rejestrowaną1 w Urzędzie Pracy, dla której 
zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

został określony (zaznaczyć właściwie) 

 

□ TAK           □ NIE

□ pierwszy profil pomocy 

□ drugi profil pomocy 

□ trzeci 

……………………………, dnia …………………,            ……………………………………………… 
     Czytelny podpis kandydata/ki

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z 

zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   
Urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby 

bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania 

aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej 

e oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.   

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY 

niezgodnych z prawdą wynikającej z art. 

□ TAK           □ NIE 

□ TAK           □ NIE 

□ TAK           □ NIE  

□ pierwszy profil pomocy  

□ drugi profil pomocy  

□ trzeci profil2 pomocy 

………………………………………………  
Czytelny podpis kandydata/ki 

rze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z 

właściwy ze względu na potrzeby 

Program Aktywizacja i Integracja, działania 

a pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej 


