
 
 

 

Michał Cichoń PRO STUDIO, 
 ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, tel. 530 586 153 

1 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej Poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia 

Beneficjent Michał Cichoń PRO STUDIO 

Tytuł projektu „Siła biznesu po 50-ce” 

Nr  projektu RPSL.07.03.03-24-039C/15 

Czas trwania projektu 01.11.2016 – 30.04.2018 

L.p.  Lp. Dane uczestnika 
 
 

I 
Dane 

osobowe 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć  □ kobieta  □ mężczyzna 

4 Wiek  

5 Data urodzenia   

6 PESEL  

7 NIP  

8 Stan cywilny  

9 Wykształcenie 

□  brak □  podstawowe □  gimnazjalne 

□  liceum  
ogólnokształcące 

□  technikum 
□  zasadnicza szkoła 
zawodowa 

□  policealne □ licencjackie □  magisterskie 

II 
Adres 

zamieszkania 

1 Ulica  

2 Nr domu  

3 Nr lokalu  

4 Miejscowość  

5 
Obszar 
zamieszkania 

□  miejski □ wiejski 

6 Kod pocztowy  

7 Gmina  

8 Powiat  

9 Województwo  

III 
Dane 

kontaktowe 

1 
Telefon  
kontaktowy 

 

2 
Adres poczty  
elektronicznej 

 

IV 

 
 

Dane dot. 
kandydata na 

uczestnika 
projektu 

Należy zaznaczyć X właściwe pole w każdym z 
wierszy poniżej.  

tak nie 

1 
Oświadczam, że jestem osobą 
zamierzającą podjąć działalność 
gospodarczą 

 
□  tak 

 

 
□  nie 
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2 
Planowana data podjęcia działalności  
Gospodarczej (dzień-miesiąc-rok) 

 

3 
Zamierzam prowadzić działalność  
gospodarczą jako osoba fizyczna  

□ tak □  nie 

IV 

Alternatywy – 
czy kandydat 

uruchomi 
działalność 

gospodarczą, 
jeżeli NIE 
otrzyma 

1 Wsparcia pomostowego □ tak □ nie 

 
W przypadku zaznaczenia w powyższym 
pytaniu odpowiedzi: „nie” proszę  
uzasadnić odpowiedź 

 

2 
Wsparcia finansowego na rozwój  
przedsiębiorczości 

□ tak □ nie 

 
W przypadku zaznaczenia w powyższym 
pytaniu odpowiedzi: „nie” proszę  o 
uzasadnić odpowiedź 

 

V 
Status na  

rynku pracy 
 

1 

Oświadczam, że jestem osobą 
bezrobotną1 zarejestrowana w Urzędzie 
Pracy (wymagane urzędowe 
zaświadczenie z urzędu pracy) 

□ tak □ nie 

2 

Oświadczam, że jestem osobą 
nieaktywną zawodowo2 (tzn. nie pracuję, 
nie jestem zarejestrowany(a) w  Urzędzie 
Pracy i nie poszukuję pracy) (wymagany 
zał. nr 3) 

□ tak □ nie 

3 
Oświadczam, że jestem osobą 
bezrobotną niezarejestrowaną w  
Urzędzie Pracy 

□ tak □ nie 

4 Oświadczam, że jestem osobą pracującą3 □ tak □ nie 

VI 
Informacje 
dodatkowe  

1 
Oświadczam, że jestem osobą należącą 
do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 

□ tak □ nie 
□ odmawiam  
odpowiedzi  

2 
Oświadczam, że jestem osobą bezdomną 
lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu 
do mieszkań 

□ tak □ nie 
 
  

3 
Oświadczam, że jestem osobą z 
niepełnosprawnościami4 jeśli „tak” 
załączam orzeczenie lub inny dokument 

□ tak □ nie 
□ odmawiam  
odpowiedzi  

                                                 
1 osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja 
uwzględnia osobę zarejestrowaną jako bezrobotną zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich 
trzech kryteriów. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba 
kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 
2 Osoba nieaktywna zawodowo: osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 
wychowawczym (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 bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
3 osoby na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim również są osobami pracującymi. 
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4 
Oświadczam, że jestem osobą 
przebywającą w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

□ tak □ nie   

 

(wypełnić w przypadku zaznaczenia odp. 
tak w pkt. 4) w tym: w gospodarstwie 
domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

□ tak □ nie   

5 

Oświadczam, że jestem osobą żyjącą w 
gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

□ tak □ nie   

6 
Oświadczam, że jestem osobą w innej 
niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 
niż wymienione powyżej) 

□ tak □ nie 
□ odmawiam  
odpowiedzi  

  

7 

Oświadczam, że odbyłem(am) szkolenie  
z zakresu zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej w 
okresie do 2 lat przed przystąpieniem do 
projektu – wymagane kopie 
zaświadczeń/certyfikatów 

□ tak □ nie  

8 

Oświadczam, że prowadziłem(am) 
działalność gospodarczą, byłem 
wspólnikiem/udziałowcem w spółce, 
byłem osobą współpracującą5 i posiadam 
wiedzę z zakresu prowadzenia firmy – 
dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy 
przed przystąpieniem do projektu, ale 
nie więcej niż 24 miesiące – wymagane 
kopie dokumentów z właściwego 
rejestru/instytucji 
 

□ tak □ nie  

 

                                                                                                                                                         
4 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. 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 (tj. Dz. U. z. 
2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia. Jeśli „tak” załączam kopię orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia. 
5  Współpraca rozumiana zgodnie z definicją osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121) 
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 OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

OPIS 
POMYSŁU 

 Proszę opisać planowane przedsięwzięcie (m.in. na czym będzie polegać, sektor/branża w 
jakiej będzie prowadzona działalność, charakterystyka produktu/usługi),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE 

Proszę opisać doświadczenie zawodowe związane z profilem podejmowanej działalności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posiadane wykształcenie oraz ewentualne posiadane dodatkowe kwalifikacje np. 
certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia. Proszę podać tylko te 
związane z profilem planowanej działalności. 
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PLANOWANE 
KOSZTY 

INWESTYCJI 

Jakie nakłady finansowe (np. zakup środków trwałych, towary i materiały, reklama i 
promocja) są niezbędne do prowadzenia planowanej przez Pana/Panią działalności 
gospodarczej. 

 
 
 
 
 
 
 

Czy posiada Pan/Pani już środki techniczne do rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej (np. niezbędny sprzęt), bądź inne zasoby (np. lokal) konieczne do 
prowadzenia działalności?  
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OŚWIADCZENIA 

 
Ja niżej podpisany/a...................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zamieszkały/a............................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 
legitymujący/a się dowodem osobistym ...................................................................................................... 
 
wydanym przez ........................................................................................................................................... 
 
Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

W wierszach poniżej należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź   

1. Oświadczam, że  posiadałem(am)/ nie posiadałem(am) zarejestrowanej działalności gospodarczej 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. (warunek musi być 

spełniony na dzień  przystąpienia do projektu tj. dzień uzyskania pierwszego wsparcia w ramach 

projektu.) 

2. Oświadczam, że  byłem/byłam zarejestrowany(a) / nie byłem/byłam zarejestrowany(a) w 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEIDG, oświadczam, iż nie prowadziłem(am) działalności na 

podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej. (warunek musi 

być spełniony na dzień  przystąpienia do projektu tj. dzień uzyskania pierwszego wsparcia w 

ramach projektu.) 

3. Oświadczam, że zawiesiłem(am)  / nie zawiesiłem(am) *prowadzenia działalności na podstawie 

odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.  

4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się/ nie zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji 

uczestników i akceptuję jego warunki. 

5. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają/ nie odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

6. Oświadczam, że samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie Siła biznesu 
po 50-ce. 

7. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w 
projekcie. 

8. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że projekt Siła biznesu po 50-ce jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

9. 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. 

10.  Oświadczam że jestem/nie jestem osobą na której ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z 
decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem 

11.  Oświadczam, że 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. 
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12. Oświadczam, że w dniu przystąpienia do projektu  posiadam / nie posiadam  nieuregulowanych w 

terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 

13. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach 

kalendarzowych 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 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

14. Oświadczam, że otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)  pomoc publiczną dotyczącą tych samych 

kosztów kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości………………euro, 

obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy.  

15.  Oświadczam, że korzystam/nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym 

zwłaszcza ze środków Funduszy Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na 

pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.  

16. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub 

wsparcia pomostowego nie zawieszę prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

17.  Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia złożenia dokumentów 

zgłoszeniowych byłem(am)/ nie byłem(am)* zatrudniony(a) w rozumieniu Kodeksu Pracy u 

Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest już znany), a także osób, które łączy lub łączył z 

Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji 

i oceny biznesplanów:  

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia)  i/lub 

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

18.  Planuję/nie planuję* rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze 

wsparcia, 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 

19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Michał Cichoń PRO STUDIO w 

celu monitoringu i ewaluacji projektu. 

 

 

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

   (miejscowość, data)                   ( podpis potencjalnego uczestnika projektu ) 

Uzupełnia pracownik Michał Cichoń PRO STUDIO 

Data i godzina wpływu formularza  

Osoba przyjmująca formularz  
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Załączniki do formularza zgłoszeniowego (zaznaczyć „x”, jeśli załączane są dokumenty): 
□  Urzędowego zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 
□  Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (jeśli dotyczy), 
□  Kopie zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), 
□ Kopie dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej, współudział/udział w spółce, współpracę6 i wiedzę z zakresu 
prowadzenia firmy przed przystąpieniem do projektu  (jeśli dotyczy), 

□  Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 2, 
□  Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo – zał. nr 3. 
 

                                                 
6  Współpraca rozumiana zgodnie z definicją osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121) 


