
 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywny start!” 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

 

           Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że: 

 

 
Jestem osobą o niskich dochodach.

1
  

□  Tak  □ Nie 

 

Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.
2
 

 

□  Tak  □ Nie 

 

Jestem osobą wykluczoną (w tym dotkniętą ubóstwem) 

lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

□  Tak  □ Nie 

 

Jestem osobą niepełnosprawną
3
  

□  Tak  □ Nie 

 

Jestem osobą wymagającą aktywizacji społecznej.  

□  Tak  □ Nie 

 

Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia: bierną 

zawodowo
4
 lub osobą bezrobotną zarejestrowaną w 

ewidencji urzędów pracy
5
 zakwalifikowaną do III profilu 

pomocy
6
 lub bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji 

urzędów pracy
7
 

 

□  Tak  □ Nie 

 

 

………………………………….                                                       ………………………………………… 
 Miejscowość, data                                                                                     Podpis Uczestnika/czki  

                                                           
1Dochody ustalone zgodnie z kryteriami dochodowymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 lipca 2015r. Kryteria dochodowe:  

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł.  

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.  
c) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł 
2 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu” 
3 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
4 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są 

za osoby bierne zawodowo. Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 
dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) uznawana jest za bierną zawodowo, chyba 

że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną zawodowo.  
5 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla 

bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. 
6 Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający 

właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych 

przypadkach poradnictwo zawodowe. 
7 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca pracy, która nie jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla 

bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu) uznawane są za osoby bezrobotne. 


