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Załącznik Nr 2 do Ankiety Rekrutacyjnej   
                                                                                                                                                                                   

OŚWIADCZENIE 

OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ 
 

DO PROJEKTU „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) .......................................................................................................................................  
               (Imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną*:     
 

□ ZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY 

- Czas przed zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy od……………… do ………………….. 

- Czas zarejestrowania w Urzędzie Pracy od……………… do ………………….. 

□ NIEZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY1 od……………… do ………………….. 

 
 

 

 
Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 w związku z art. 233 §6 Kodeksu 

karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 §1 k.k.: „Kto składając zeznania mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat. 8”. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia (art. 233 §6 k.k.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                               CZYTELNY PODPIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

* należy załączyć potwierdzenie posiadania statusu. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - zaświadczenie  

z urzędu pracy, natomiast w przypadku osób niezarejestrowanych – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek. 

 
1) osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami 

bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące 

się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), są również osobami bezrobotnymi; taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej  
w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  

W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 


