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OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY ORAZ O POSIADANIU 

GOSPODARSTWA ROLNEGO I ZAMIARZE ODEJŚCIA Z ROLNICTWA 

„Mój pomysł na siebie” 

nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0233/16 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej  

z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

 

1. Jestem osobą zarejestrowaną jako bezrobotna1, z określonym I lub II profilem pomocy2, 

zamieszkuję na terenie województwa lubelskiego, jestem osobą w wieku 30 lat lub więcej3, o niskich 

kwalifikacjach4.  

2. Jestem: 

 
 rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne, które nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, 

 członkiem rodziny5 osoby posiadającej gospodarstwo rolne, które nie przekracza 2 ha 

przeliczeniowych, 

 

3. Zamierzam odejść z rolnictwa/podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością 

rolniczą. 
 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 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 w rozumieniu Wytycznych, o 
których mowa powyżej.  
2 Od dnia 27 maja 2014r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu 

pomocy dla każdej osoby bezrobotnej. Profil pomocy to właściwy ze względu na sytuację i potrzeby osoby bezrobotnej zakres form pomocy określonych w 
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma ono na celu zastosowanie takiej pomocy wobec osoby bezrobotnej, która najbardziej 

odpowiada jej aktualnej sytuacji i potrzebom. I profil pomocy – w tym profilu urząd pracy może zastosować pośrednictwo pracy i pomoc w uzyskaniu oferty 

pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów, zwrotu kosztów przejazdu, 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę na podjęcie działalności gosp.,  bon szkoleniowy, bon 

stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie. II profil pomocy – w tym profilu urząd pracy może zastosować dowolne formy pomocy określone w 

ustawie, takie jak szkolenia, skierowanie do prac interwencyjnych lub robót publicznych itd., z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja.  
3 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 4 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do 
ISCED 3 włącznie. ISED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne. 

5  Tj. współmałżonek lub domownik 

 

 


