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Oświadczenie o pozostawaniu  w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi 

na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 

 

w ramach projektu „Żłobek w Piaskach” 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………..oświadczam, że:  

 

□  Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy1 

□  Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy1 

□ Jestem osoba bierną zawodowo2, 

□ Jestem osoba pracującą3, 

□ Jestem osobą pracującą przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim  

 

 

 Jestem świadoma/y, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 

informacje, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci zakwalifikowanych do Żłobka. 

 W sytuacji zakwalifikowania do udziału w projekcie  zobowiązuje się do 

przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.  

 

 

 

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

(data i miejscowość )                                                              ( czytelny podpis) 

 
 

 

__________________________ 

1 Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowany bezrobotny jest 

zaliczany do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotne. Definicja nie 

uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba 

kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 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. 
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2 Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca 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), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest 

zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma 

miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo 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 bierną zawodowo, chyba że jest 

zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

 

3 Osoba pracująca- to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonują pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub 

własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór 

pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba przebywająca na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub 

bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad 

dzieckiem) jest uznawana za osoby pracujące. Za osobę pracującą nie uznaje się natomiast osób 

przebywających na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną 

opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


