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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO/BEZROBOTNEJ

Ja niżej podpisana/-y: ........................................................... (imię, nazwisko) o numerze PESEL
................................................... oświadczam, że jestem osobą:
☐ bierną zawodowo zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo rozumianej jako osoba, która w danej
chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje1 i nie jest bezrobotna)2,
☐ bezrobotną niezarejestrowaną w PUP3,
☐ bezrobotną zarejestrowaną w PUP4,
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo, chyba że są zatrudnieni (również na
część etatu), wtedy status osoby pracującej ma pierwszeństwo.
Osoby będące 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), są
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status
bezrobotnego ma pierwszeństwo)5 .
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują w
niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie
prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
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Czytelny podpis

Definicja osoby pracującej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
2 Proszę dołączyć zaświadczenie z ZUS lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego w Platformie Usług
Elektronicznych ZUS potwierdzające status osoby biernej zawodowo.
3 Proszę dołączyć zaświadczenie z ZUS lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego w Platformie Usług
Elektronicznych ZUS potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem
lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.
4 Proszę dołączyć zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej.
5 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.
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