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Załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego 

(dotyczy tylko osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędzie 

pracy) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ 

LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY ZAREJESTROWANEJ  

W URZĘDZIE PRACY 

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

 
PESEL  ...................................................................................................................................................... 
 

Oświadczam, iż na dzień składania Formularza rekrutacyjnego jestem osobą bezrobotną* 

lub poszukującą pracy** zarejestrowaną w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 

znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. jestem (zaznaczyć min. 1 kategorię): 

 kobietą 

 osobą po 50 roku życia 

 osobą z niepełnosprawnościami 

 osobą długotrwale bezrobotną*** 

Oświadczam, iż od …………………….……. do …………………….……. 

byłem(am) osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
 

Od dnia ………………………. jestem osobą zarejestrowaną w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. 

 osobą niskowykwalifikowaną 

 osobą sprawująca opiekę na osobą niesamodzielną  

 osobą powracająca na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki 

 osobą odchodząca z rolnictwa lub członkiem jej rodziny 
 

W załączeniu Zaświadczenie z PUP.  

Oświadczam, iż dane zawarte w Zaświadczeniu wydanym przez PUP z dnia 

………………………. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego są aktualne. 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej  

z art. 233 §.1 Kodeksu karnego, tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, 

że powyższe dane są prawdziwe.  

 

 

...........................................................                ……………………………….……..….................   
Miejscowość, data            Czytelny podpis 
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*osoby bezrobotne – 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. 

**osoby poszukujące pracy – osoby, o których mowa wart. 1 ust. 3 pkt 1–3  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub cudzoziemcy – członkowie rodziny obywatela polskiego, 

poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowani 

w urzędzie pracy; 

***osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od 

wieku: 

- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

 

 


