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MINIMALNY ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO WPROWADZENIA DO 
CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (SL2014) W ZAKRESIE 

UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 
 

do projektu nr RPPM.05.05.00-22-0165/16 

 „Kwalifikacje to podstawa!”  

realizowanego przez Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara  

(Projektodawca),  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

I.  DANE UCZESTNIKA/CZKI (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 

1 Imię (imiona)*  

2 Nazwisko*  

3 
PESEL*  

(jeśli nie ma numeru PESEL należy wpisać „brak”) 
 

4 Płeć* □  Kobieta    □  Mężczyzna 

5 Wiek* (w chwili przystąpienia do projektu)  

6 Wykształcenie* 

 Niższe niż podstawowe lub brak wykształcenia 

 Podstawowe  

 Gimnazjalne  

 Ponadgimnazjalne (szkoła zawodowa, liceum, technikum) 

 Policealne  

 Wyższe  

II.  DANE KONTAKTOWE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 

7 

Adres zamieszkania*  

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

Województwo: 

8 Powiat: 

9 Gmina: 

10 Miejscowość: 

11 Kod pocztowy: 

12 Ulica: 

13 Numer budynku: 

14 
Numer lokalu: 
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15 

Obszar wg stopnia urbanizacji 

(DEGURBA) – wypełnia osoba 

weryfikująca dokument  

 

16 Telefon kontaktowy *  

17 Adres e-mail*  

 

III. STATUS NA RYNKU PRACY (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 

18 
Status osoby na rynku pracy w 

chwili przystąpienia do projektu* 

 Osoba bezrobotna 

niezarejestrowana w 

ewidencji UP W tym: 

 Długotrwale bezrobotna  Osoba bezrobotna 

zarejestrowana w 

ewidencji UP 

 Osoba bierna 
zawodowo 

W tym: 

 Osoba ucząca się (w trybie 
dziennym) 

 Osoba nieuczestnicząca w 
kształceniu lub szkoleniu 

 Inne 

 Osoba pracująca 

W tym: 

 W administracji rządowej 

 W administracji samorządowej 

 W organizacji pozarządowej  

 W MMŚP 

 W dużym przedsiębiorstwie 

 Prowadząca działalność na 
własny rachunek 

 Inne 

 

W tabeli IV. zawarte są informacje dotyczące danych wrażliwych. Uczestnik/czka Projektu ma możliwość odmowy 
podania danych wrażliwych. Odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku projektu 
skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji 
kwalifikowalności Uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie. 
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IV. STATUS UCZESTNIKA/CZKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

19 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* 

       □  Tak                   □ Nie              □ Odmowa 

                                                            podania informacji 

20 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań* 

       □  Tak                   □ Nie               

                                                        

21 Osoba z niepełnosprawnościami* 
       □  Tak                   □ Nie              □ Odmowa 

                                                        podania informacji 

22 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej* 
       □  Tak                   □ Nie              □ Odmowa 

                                                            podania informacji 

* Pole wymagane 

 

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po stronie 

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Oborniki (64-400), ul. Ignacego Paderewskiego 4, 

obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, Centrum Edukacji 

AC-Expert Agata Melara będzie miał prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

 

 

 

 

………...............……………………                                                       .........……………………………….. 
          Miejscowość i data                                                            Podpis Uczestnika/czki Projektu 

 
. 
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Słownik pojęć: 

 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 
 
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia, zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji 
(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby 
bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją 
 
Osoba długotrwale bezrobotna - osoby poniżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy (>6 miesięcy) 
oraz osoby w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  
 
Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli - w przypadku projektów realizowanych w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy definiować 
jako osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane 
jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie 
na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). Natomiast osobę nieszkolącą się 
jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym 
idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków 
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.  
 
Obywatele należący do mniejszości - zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, 
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
 
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania 
lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych 
i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące 
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 
 
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu 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 osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
 
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: osoby 
z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla  
ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów 
wiejskich. 
 

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich (obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)) - Osoba przebywająca na obszarach słabo 

zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% 
populacji zamieszkuje tereny wiejskie. 

 

 

 
 


