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Definicja osoby pracującej zgodnie z zapisami dok. konkursowej tj.: 
 
Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której 
czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, 
która jednak chwilowo nie pracuje ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie.  
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek–prowadząca działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową -jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony 
jest jeden z poniższych warunków: 
1)Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 
uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 
2)Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 
wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace  w  celu  utrzymania  swojego  
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak 
naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w 
konwencjach lub seminariach). 
3)Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach 
przygotowań do uruchomienia działalności.  
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną 
przez siebie pracą wnosi  bezpośredni  wkład  w  działalność  gospodarczą,  gospodarstwo  rolne  
lub  praktykę  zawodową  będącą  w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka 
tego samego gospodarstwa domowego.  
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę 
prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierz poborowy, który wykonuje określoną 
pracę, za którą otrzymuje  wynagrodzenie  lub  innego  rodzaju  zysk  nie  jest uznawany za 
"osobę pracującą". 
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 uznawany za „osobę pracującą” 
Osoba  przebywająca  na  urlopie  wychowawczym(rozumianym  jako  nieobecność  w  pracy,  
spowodowaną opieką  nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego) jest uznawana za „osobę bierną  zawodowo”,  chyba  że  
jest  zarejestrowana  już  jako  „osoba  bezrobotna”  (wówczas  status  bezrobotnego  ma 
pierwszeństwo). 
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę 
do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują 
środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają 
zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do 
zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą 
istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają  
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się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle 
sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora 
publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki 
publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, 
przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, 
kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych.  
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci 
studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani 
jako osoby pracujące.  
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie 
pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące. 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 
 


