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Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu  
„Akademia Aktywnego Absolwenta” 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

Tytuł projektu „Akademia Aktywnego Absolwenta” 

nr umowy PFRON:  ABS/000006/03/D 

Program Pilotażowy program „ABSOLWENT” 

Realizator projektu FUNDACJA POSTSCRIPTUM 

 

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą, niniejszym oświadczam, że: 

Jestem osobą w wieku aktywności zawodowej1, zamieszkującą lub uczącą się na 
terenie województwa lubelskiego. 

□ Tak  □ Nie 

Pozostaję bez zatrudnienia i jestem osobą bezrobotną2/poszukującą pracy3 □ Tak  □ Nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami4 □ Tak  □ Nie 

Jestem absolwentem uczelni wyższej5 lub studentem realizującym naukę w szkole 
wyższej na ostatnim roku 

□ Tak  □ Nie 

Nie brałem/-am udziału w innym projekcie dofinansowanym ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
programu Absolwent 

□ Tak  □ Nie 

Nie jestem uczestnikiem/-czką innego projektu dofinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

□ Tak  □ Nie 

 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis Kandydata/-tki  

 

 
1 Osoba, która w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i nie ukończyła 65 lat w przypadku mężczyzn. 
2 Osoby bezrobotne to zgodnie ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 
1 i 2 lit. a–g, i, j, l oraz osobach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, które bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona 
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną 
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub 
w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego 
wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych. 
3 Osoby poszukujące pracy to zgodnie Art. 2, Ust. 1, pkt. 22 Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – osoby, 
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1– 3, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukujące zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej 
formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. 
4 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności). 
5 Należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu. Przez absolutorium należy przez to rozumieć zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu (jako wpis w indeksie 
po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów) uzyskane nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia 
do projektu. 
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