
 

 

Projekt: „ Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 ”współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” na 
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-16-009/14-00 zawartej  
z Instytucją Pośredniczącą II stopnia. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję uczestnictwo w projekcie  
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 ” finansowanym w 85% z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), realizowanym przez Stowarzyszenie  
„Promocja Przedsiębiorczości” świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń  
niezgodnych z prawdą, oświadczam, że: 

1. jestem osobą w wieku 18 – 30 lat1  lub osobą w wieku powyżej 502 roku życia i/lub  
   osobą  zamieszkującą tereny wiejskie; 

2.  zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  
   obszar województwa opolskiego 

3.   jestem nieaktywna/y zawodowo i/lub pozostaję   
   bez  zatrudnienia, 

4. zamierzam zarejestrować i prowadzić w ramach Projektu nową działalność 
gospodarczą, spółdzielnię/ spółdzielnię socjalną na obszarze woj. opolskiego 
(siedziba firmy musi znajdować się na terenie woj. opolskiego);  

5. nie posiadałam/em zarejestrowanej działalności gospodarczej w Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;  

6. nie prowadziła/em zarejestrowanej działalności gospodarczej (w tym nie posiada 
zawieszonej działalności gospodarczej) w rozumieniu przepisów ustawy z 2004r. o 
swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 
1447, z późn. zm.) w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do 
Projektu;  

7. nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. 
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz.1598 z późn. zm.);  

8. nie byłem/jestem karana/y za przestępstwo skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 
10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. 

                                                             

1 Uczestnik, który w dniu przystąpienia do projektu odpowiednio miał ukończone 18 lat (od dnia 18 urodzin) i jednocześnie nie 
ukończył 31 lat (do dnia poprzedzającego dzień 31 urodzin). 

2 Uczestnik, który w dniu przystąpienia do projektu odpowiednio miał ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). 



 

 

zm.) oraz korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych;  

9. nie podlegam karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.); 

10.  nie występują inne przesłanki mogące budzić wątpliwości jako naruszające zasadę 
bezstronności takie jak: związek małżeński, faktyczne pożycie, stosunek 
pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z  Beneficjentem, Partnerami Beneficjenta 
i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy; 

11. nie pozostawałem/am w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym 
(umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem ,Partnerami 
Beneficjenta, który     prowadzi dany nabór, lub wykonawcą Beneficjenta ,Partnerów 
Beneficjenta; 

12. nie skorzystałam/em równolegle z innych środków, w tym zwłaszcza ze środków 
PFRON, Funduszu Pracy oraz w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków 
związanych założeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni 
lub spółdzielni socjalnej;  

13. skorzystałem(am)/ nie skorzystałem(am) 3, 4 ze wsparcia w postaci pakietu 
szkoleniowo– doradczego pochodzącego z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze 
środków  Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach PO KL; 

14. pomoc o którą będę wnioskować podczas uczestnictwa w ww. projekcie nie 
spowoduje przekroczenia przeze mnie przyznanej w bieżącym roku podatkowym 
oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w 
wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego 
rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów; 

15. nie zamierzam rozpocząć działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez 
członka rodziny5, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt 
itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed 
dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego; 

16.  nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej jednocześnie o tym samym 
profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym 
adresem, z  wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność; 

17. założoną działalność gospodarczą będę prowadzić zgodnie z jej definicją określoną 
w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.); 

                                                             

3 Niewłaściwe skreślić 

4 Osoby, które wcześniej skorzystały ze wsparcia szkoleniowo – doradczego np. w ramach innego projektu , ale nie 
otrzymały środków finansowych na założenie działalności gospodarczej i na tym etapie zakończyły udział w projekcie mogą 
być zwolnione z uczestnictwa w tej formie wsparcia, pod warunkiem przedstawienia stosownego zaświadczenia, jeśli zakres               
i czas trwania będzie zbieżny z wymaganiami Beneficjenta (Projektodawcy). Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do 
Beneficjenta (Projektodawcy). 

5 Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. 



 

 

18. nie jestem w stanie faktycznie rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej 
bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (zgodnie 
z zasadą minimalizowania zjawiska creamingu opisanego w Wytycznych Instytucji 
Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy 
ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim), 

19. na etapie złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej będę    
posiadał/a wszystkie niezbędne pozwolenia (do prowadzenia działalności 
gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu), w 
szczególności: 

 
o pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem   

                        budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),  
o pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie 

z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);  
 

20. nie otrzymałam/em dofinansowania na pokrycie tych samych wydatków                    
kwalifikowalnych z innego źródła oraz nie złożyła do innej instytucji wniosku, który jest 
w trakcie rozpatrywania lub został rozpatrzony pozytywnie, u innego podmiotu i 
dotyczy ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 
  

21. nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2    
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;  

 
22. zapoznałem/am  się z zasadami uczestnictwa w projekcie (w tym zwłaszcza z 

zasadami określającymi formę wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy na 
otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz zasadami wydatkowania 
przyznanych środków); 

23. dostarczę w terminie trwania naboru wszystkie dokumenty określone w § 4              
Regulaminu Rekrutacji;  

24. zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am Regulamin rekrutacji oraz Regulamin     
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; 

25. wezmę udział w module szkoleniowo-doradczym, zgodnie ze ścieżką wsparcia        
określoną dla danej osoby i będę przestrzegać zasad uczestnictwa w projekcie; 

26. potwierdzam prawdziwość danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
monitoringu oraz ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.).  

 

               ……………………………………………………… 

Data, podpis Uczestnika projektu 



 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
2. Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu        
z własnej inicjatywy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIUZGODY NA PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Infrastruktury  
i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 
Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 ”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu  
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” 



 

 

,ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………..                                     ……………………………………………… 
                          (data)                                                                 czytelny podpis  
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

 

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu  
z własnej inicjatywy 

Dane wspólne 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu: „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 ” 

2 Nr projektu: POKL.06.02.00-16-009/14 

3 Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich 

4 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

5 Poddziałanie – nie dotyczy 

 



 

 

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 

  Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 1 Imię (imiona) 

2 Nazwisko 

3 Płeć   Kobieta 

  Mężczyzna 

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

(Należy podać wiek (pełne ukończone lata) uczestnika na dzień 
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.) 

5 PESEL 

6 Wykształcenie: 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie 

średnie lub zasadnicze zawodowe)  
 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę 

policealną/średnią, ale nie ukończyły studiów wyższych)  
 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe 

(uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) 
7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 

(Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika 
projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej, zgodnie z 
definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004). 
 

 TAK 
 NIE 

Dane kontaktowe 8 Ulica:  

(Należy podać adres kontaktowy (korespondencyjny), tzn. taki adres, 
który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona 
wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym). 

(W przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w 



 

 

ramach projektu nie posiada nazwy ulicy w polu nr 8 należy podać nazwę 
miejscowości.) 

9 Nr domu 

10 Nr lokalu 

11 Miejscowość 

12  

Obszar 

(Należy wskazać czy miejscowość 
wymieniona w punkcie 11 leży na 
obszarze miejskim czy obszarze 
wiejskim.) 

 

  Obszar (teren) miejski 

(obszar położony w granicach 
administracyjnych miast) 

  Obszar wiejski 

(Obszary wiejskie należy rozumieć 
zgodnie z definicją Głównego 
Urzędu Statystycznego, która 
opiera się na podziale jednostek 
administracyjnych zastosowanym 
w rejestrze TERYT. Według GUS, 
obszarami wiejskimi są tereny 
położone poza granicami 
administracyjnymi miast - obszary 
gmin wiejskich oraz część wiejska 
(leżąca poza miastem) gminy 
miejsko – wiejskiej. 
Wyodrębnienie części wiejskiej w 
ramach gminy miejsko – wiejskiej 
możliwe jest dzięki odrębnemu 
identyfikatorowi terytorialnemu.) 

13 Kod pocztowy 

14 Województwo 

15 Powiat 

16 Telefon stacjonarny 

(Należy podać numer telefonu kontaktowego, tzn. taki, który umożliwi 
dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do 
udziału w badaniu ewaluacyjnym.) 

17 Telefon komórkowy 

(Należy podać numer telefonu kontaktowego, tzn. taki, który umożliwi 
dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do 



 

 

udziału w badaniu ewaluacyjnym.) 

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

(Należy podać adres poczty do kontaktu, tzn. taki, który umożliwi dotarcie 
do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w 
badaniu ewaluacyjnym.) 

Dane dodatkowe 19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu.  

 Proszę wskazać w tabeli nr 3 załączonej poniżej 

20* Rodzaj przyznanego wsparcia 

21* Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning 

22* Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

23* Data zakończenia udziału w projekcie 

24* Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla 
niej ścieżką uczestnictwa 

25* Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia. 

 

UWAGA!!!!! Pola od 20 – 25 nie wypełnia się w chwili przystąpienia do projektu. *Pola te 
wypełnia Beneficjent (Projektodawca) w późniejszym terminie. 

 

Tabela nr 3. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu                               
(tzn. zgodnie z datą podpisania niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie). 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole/a zgodnie z definicjami określającymi każdy status.  

Wskazane poniżej kategorie (bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo i zatrudnieni) mają charakter rozłączny – jedna 
osoba nie może być zaliczona do więcej niż jednej kategorii głównej (może natomiast przynależeć do więcej niż jednej 
podkategorii np. pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie.  

□ Bezrobotny 
 

Data rejestracji:………………………. 

Bezrobotni – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z 
późn. zm.). 

□ w tym osoba długotrwale 
bezrobotna 

Długotrwale bezrobotni - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat. 

□ Osoba nieaktywna Osoby nieaktywne zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która 
jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (czyli m.in. nie jest 



 

 

zawodowo zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
powiatowym urzędzie pracy). 

□ w tym osoba ucząca lub 
kształcąca się 

Osoby uczące lub kształcące się - osoby kształcące się w ramach kształcenia 
formalnego i nieformalnego. 

□ Zatrudniony 

Zatrudnieni - Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę 
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz 
spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu 
cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, 
umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników (patrz definicja poniżej). 

□ rolnik 

Rolnicy – oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. 
Nr50, poz. 291, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która jednocześnie: 
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność 
rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
 
a także domownik, czyli w szczególności osoba, która: 
- ukończyła 16 lat, 
- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim 
sąsiedztwie, 
- stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z 
rolnikiem stosunkiem pracy. 

□ samozatrudniony Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie 
zatrudniające pracowników. 

□ zatrudniony  
w 
mikroprzedsiębiorstwach 

Zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach – osoby pracujące w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 2 do 9 pracowników 

□ zatrudniony  
□ w małych 

przedsiębiorstwach 

Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach – osoby pracujące w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 10 do 49 pracowników. 

□ zatrudniony 
w średnich 
przedsiębiorstwach 

Zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach – osoby pracujące w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 49 do 249 pracowników 

□ zatrudniony 
w dużych 
przedsiębiorstwach 

Zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach – osoby pracujące w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym powyżej 249 pracowników. 

□ zatrudniony  
       w administracji publicznej 

Zatrudnieni w administracji publicznej – osoby  zatrudnione w administracji 
rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

□ zatrudniony  
       w organizacjach 

pozarządowych 

Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych – osoby zatrudnione w organizacji 
pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z poz. zm.) z uwzględnieniem 
wolontariuszy działających na rzecz tych instytucji na podstawie podpisanej umowy. 

□ pracownik znajdujący się 
w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji 

Pracownik w  szczególnie niekorzystnej sytuacji - osoba, która spełnia co najmniej 
jeden z następujących  warunków: 



 

 

a) pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 
miesięcy poprzedzających zatrudnienie, 

b) nie  posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub  
zawodowego, zgodnie z Międzynarodową Standardową 
Klasyfikacją Edukacji (ISCED), na poziomie ISCED 3, 

c) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do 
projektu ukończyła 50 rok życia, 

d) jest samotną osobą dorosłą wychowującą co najmniej jedno 
dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 51, poz.307, z późn. zm.) lub posiadającą na utrzymaniu 
osobę zależną, 

e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% wyższa 
niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy do grupy będącej w 
mniejszości w danej branży lub zawodzie, 

f) jest członkiem mniejszości etnicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141), 
który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do 
stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, 
uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie 
zawodowe; 

Dane dodatkowe 

□ osoba należąca do 
mniejszości 
narodowych  
i etnicznych 

Osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych - zgodnie z Ustawą z dnia 6 
stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, z poz. zm.), w szczególności za mniejszości narodowe 
uznaje się mniejszość  białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, 
słowacką, ukraińską, żydowską oraz za mniejszości etniczne, mniejszości: karaimską, 
łemkowską, romską, tatarską. 

□ migrant Migranci – osoby migrujące z i do Polski  w związku z/ w celu podjęcia aktywności 
ekonomicznej. 

□ osoba niepełnosprawna 

Niepełnosprawni – osoby niepełnosprawne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 nr 14 poz. 92, z późn. zm.), w szczególności osoby z 
trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego 
lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. 

□ osoba z terenów 
wiejskich 

Osoby z terenów wiejskich - obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją 
Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek 
administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami 
wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin 
wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 
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