
 
Załącznik nr 3 do UMOWY UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE - ścieżka dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - 
Ważne: 

➢ Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie 
(wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych 
polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU 

DO PODDZIAŁANIA 7.4.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Beneficjent  Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 

Tytuł projektu Nowe kwalifikacje, nowe działalności 

Nr projektu RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 

Czas trwania projektu 01.01.2021-31.12.2022 

L.p.  Lp. Nazwa  

I 
Dane 

osobowe 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Wiek  

4 PESEL  

5 NIP  

II 
Adres 

zamieszkania 

1 Ulica  

2 Nr domu  

3 Nr lokalu  

4 Miejscowość  

5 miasto/wieś  

6 Kod pocztowy  

7 Województwo  

III 
Dane 

kontaktowe 

1 Telefon komórkowy  

2 
Adres poczty  
elektronicznej 

 

IV 

 
 
 

 
Dane dot.  

kandydata na 
uczestnika pro-

jektu 
 
 
 

 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy 
poniżej: TAK NIE 

1 
Zamierzam podjąć działalność  
gospodarczą 

  

2 
Planowana data podjęcia działalności gospo-
darczej 

 

3 
Będę prowadził działalność  
gospodarczą jako osoba fizyczna  

  

4 
Zamierzam zarejestrować i rozpocząć działal-
ność gospodarczą na terenie woj. śląskiego 

  

5 

Spełniam wszystkie kryteria dotyczące mojej 
kwalifikowalności do udziału  
w projekcie opisane w Regulaminie  
rekrutacji uczestników do projektu 
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Jestem pracownikiem/byłem pracownikiem jed-
nostki organizacyjnej spółki węglowej z woj. śl. oraz 
przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi po-
wiązanych (kooperujących) 

  

Jestem osobą, która utraciła zatrudnienie w okresie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu1 

  

Jestem pracownikiem znajdującym się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służ-
bowego2 

  

Jestem osobą zagrożoną zwolnieniem3   

Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa4   

 
V. Wykształcenie  
(proszę zaznaczyć  
odpowiednio x): 

 brak  podstawowe  gimnazjalne  ponadgimnazjalne5 

 policealne licencjackie  magisterskie 

 

VI. Status  na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (proszę zaznaczyć odpowiednio x): 

1. Jestem osobą bierną6zawodowo   TAK  NIE 

- jestem osobą uczącą się  TAK  NIE 

- jestem osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu  TAK  NIE 

- inne  TAK  NIE 

2. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy7  TAK  NIE 

-  w tym długotrwale bezrobotną  TAK  NIE 

                                                 
1 osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesię-
cy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykony-
wanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
2 pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracow-
nika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbo-
wego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub więk-
szym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
3 pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu 
dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub sto-
sunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy 
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła 
dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub 
nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
4 osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (KRUS) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym (w rozumieniu ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obo-
wiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). 
5 Wykształcenie ponadgimnazjalne – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, 
technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. 
6 Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wycho-
wawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach 
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobot-
ne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. 
7 osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych 
przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Os. bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozu-
mieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów 
studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Os. kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, 
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również os. bezrobotnymi. 
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4. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy  TAK  NIE 

- w tym długotrwale bezrobotną  TAK  NIE 

5. Jestem osobą pracującą   TAK  NIE 

- jestem osobą pracującą w administracji rządowej 
- jestem osobą pracującą w administracji samorządowej 
- jestem osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 
- jestem osobą pracującą w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie 
- jestem osobą pracującą w organizacji pozarządowej 
- inne 
 
 
 
 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wykonywany zawód (proszę poniżej wpisać jedną z opcji z poniższej listy): 

- nauczyciel kształcenia zawodowego 

- nauczyciel kształcenia ogólnego  

- nauczyciel wychowania przedszkolnego  

- pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

- pracownik instytucji rynku pracy 

- pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

- rolnik  

- kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  

- pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

- pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

- pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

- instruktor praktycznej nauki zawodu  

- inny 

 

Jestem osobą zatrudnioną w: (proszę poniżej wpisać nazwę i adres zakładu pracy) 

 

 
 

VII. Dane dodatkowe (proszę zaznaczyć odpowiednio x): 

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 TAK  NIE 

 ODMOWA 

PODANIA 

INFORMACJI 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań 

 TAK  NIE 

3. Osoba z niepełnosprawnościami  TAK  NIE 

 ODMOWA 

PODANIA 

INFORMACJI 

4. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymie-
nione powyżej) 

 TAK  NIE 

 ODMOWA 

PODANIA 

INFORMACJI 
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OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany/a........................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
 

zamieszkały/a..................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 
Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 
 

W wierszach poniżej należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź.   

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uczestników oraz Regulaminem przyznawania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i akceptuję jego warunki. 

2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 

3. Oświadczam, że posiadałem(am) / nie posiadałem(am)* zarejestrowanej działalności gospodarczej  
(tj. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), że byłem(am)  
zarejestrowany(a) / nie byłem(am) zarejestrowany(a)* jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze  
Sądowym oraz oświadczam, iż prowadziłem(am) / nie prowadziłem(am)* działalności na podstawie  
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

4. Oświadczam, że zawiesiłem(am) / nie zawiesiłem(am)* prowadzenia działalności na podstawie  
odrębnych przepisów. 

5. Oświadczam, że byłem(am) karany(a) / nie byłem(am) karany(am)* za przestępstwo przeciwko  
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystam  
z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

6. Oświadczam, iż jestem / nie jestem* karany (a) karą 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. 

7. Oświadczam, że posiadam / nie posiadam* zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych. 

8. Oświadczam, że korzystam / nie korzystam* równolegle z innych środków publicznych, w tym  
zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków ofe-
rowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków zwią-
zanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

9. Oświadczam, że byłem(am) zatrudniony(a) / nie byłem(am) zatrudniony(a)* w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu 
ostatnich 3 lat u Beneficjenta/partnera lub wykonawcy (o ile jest już znany) uczestniczącego  w procesie rekrutacji.   

10. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych  
korzystałem(am)* / nie korzystałem(am)* z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą 
się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku  
działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000 eu-
ro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

11. Oświadczam, że otrzymałem(am) w przeszłości pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, 
o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości ………………euro, obliczonych według średniego kursu Naro-
dowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

12. Oświadczam, że planuję / nie planuję* rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze wspar-
cia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

13. Oświadczam, iż ciąży / nie ciąży* na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji  
Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 

14. Oświadczam, że odbywam / nie odbywam* karę/-y*  pozbawienia wolności. 

15. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomo-
stowego nie zawieszę prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 
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16. Oświadczam, że planuję / nie planuję* założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpie-
czeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

17. Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam* założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 

2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm.). 

 
 
 
.......................................                             ….................................................... 
   (miejscowość, data)                        (podpis Uczestnika / Uczestniczki projektu) 

 
* Niepotrzebne skreślić 
 
Zweryfikowano na podstawie doku-
mentu potwierdzającego tożsamość 
Uczestnika/Uczestniczki 

 Dowód osobisty  

 Paszport 

  Inne ……………………………………… Data i podpis osoby dokonującej weryfikacji 

 


