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OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY 

II. Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego. 

 

1. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego 

zatrudnienia 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………….. oświadczam, że w okresie 

utrzymania inwestycji, określonej we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, co najmniej 80% 

osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy w związku  z realizacją nowej 

inwestycji zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie wliczając członków 

zarządu – w przypadku spółek kapitałowych lub wspólników –  w przypadku spółek 

osobowych) oraz że co najmniej 80% nowo zatrudnionych osób do realizacji nowej inwestycji 

będzie posiadać wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe, poświadczone 

dyplomem lub świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania 

zawodu. 

 

Sposób realizacji kryterium 
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową 
inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% osób:  
1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, 
świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz  
2) na podstawie umowy o pracę. 

 
 
 

 2. Prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko 
 

Działając w imieniu …………………………………………………………………….. oświadczam, że w okresie 

utrzymania inwestycji, określonej we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, prowadzona 

działalność gospodarcza będzie miała niski negatywny wpływ na środowisko.  Będzie to 

potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi 

wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo 

lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji  

i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. 
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Sposób realizacji kryterium  
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem 
Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego 
posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru 
Czystszej Produkcji  i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. 

 

 3. Zlokalizowanie inwestycji 
 

 
Działając w imieniu …………………………………………………………………….. oświadczam,                         że 

nowa inwestycja, określona we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, zlokalizowana będzie:  

1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym  

w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, lub 

 
 

2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub  
 

3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym 

mowa w pkt 1, lub 

 

4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa 

bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z 

wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub 

sejmiku województwa. 

 

 
Sposób realizacji kryterium  
Zlokalizowanie inwestycji: 1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli 
nr 3 lub 2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub 3) w gminie graniczącej 
z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub 4) na obszarze powiatów lub miast na 
prawach powiatu,  w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,  
z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa. 

 

 4. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 

współpraca ze szkołami branżowymi 

 

Działając w imieniu ........................ oświadczam, że w okresie utrzymania inwestycji, 

określonej we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu (proszę wybrać jeden z poniższych 

wariantów): 

 

1) przedsiębiorca, którego reprezentuję, poniesie koszty szkoleń świadczonych 

przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub 

uczelniach w wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co 

najmniej 50% pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. W 

przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca zatrudni pracownika, w 
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zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników 

przedsiębiorcy, lub 

2) przedsiębiorca, którego reprezentuję, zawrze umowę z organem 

prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, w 

sprawie prowadzenia w okresie utrzymania inwestycji praktyk lub staży 

studenckich u tego przedsiębiorcy, lub 

 

3) przedsiębiorca, którego reprezentuję, zawrze umowę z organem 

prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, w 

sprawie oferowania, w okresie utrzymania inwestycji, uczniom lub 

studentom, finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć 

edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, lub 

 

4) przedsiębiorca, którego reprezentuję, zawrze umowę z organem 

prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

której przedmiotem jest przekazanie, w okresie utrzymania inwestycji, na 

potrzeby tej szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn 

oraz narzędzi, na podstawie protokołu przekazania maszyn oraz narzędzi, lub 

 

5) przedsiębiorca, którego reprezentuję, zawrze umowę z organem 

prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

której przedmiotem jest stworzenie  w okresie utrzymania inwestycji klasy 

patronackiej lub laboratorium, lub 

 

6) przedsiębiorca, którego reprezentuję, zawrze umowę z organem 

prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, że w 

okresie utrzymania inwestycji przyjmie uczniów lub studentów na praktyczną 

naukę zawodu, lub 

 

7) co najmniej jeden z pracowników przedsiębiorcy, którego reprezentuję,  

otworzy przewód doktorski w ramach doktoratu wdrożeniowego. 

 

   

 
Sposób realizacji kryterium  
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, 
obejmujące: 
1. oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub 
2. dofinansowanie kosztów kształcenia, lub  
3. współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, lub uczelniami 

wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub 
4. oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym 
umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub 

5. przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub 
6. stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub 
7. kształcenie dualne, lub 
8. prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego 
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 5. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 

 

Działając w imieniu ........................ oświadczam, że w okresie utrzymania inwestycji, 

określonej we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przedsiębiorca, którego reprezentuję, 

poniesie koszty świadczeń  w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 800 

zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej 

inwestycji, w okresie utrzymania inwestycji. 

 

Sposób realizacji kryterium 

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom: 1) udziału 

w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa; 

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych  z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-

oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej. 

 
 
 
 
      ……………………………………………………………….. 

         Data i podpis 
 


