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Załącznik nr 1B do Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu 

 

UWAGA! 

 
Formularz Rekrutacyjny osoby prawnej ubiegającej się o Uczestnictwo w projekcie może być wypełniony 

elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) w języku polskim, należy go wydrukować w całości  

i parafować na każdej stronie oraz czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby reprezentującej osobę 

prawną w wyznaczonych miejscach. Istnieje możliwość zastosowania formy pisma odręcznego (pismo 

drukowane). Niedopuszczalna jest ingerencja w treść Formularza Rekrutacyjnego, usuwanie zapisów, 

logotypów. Warunkiem rozpatrzenia formularza jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Należy 

wypełnić tyko pola na białym tle oraz zaznaczyć znakiem ‘x’ odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru 

(np. tak nie). Edytowanie pól z szarym tłem jest niedozwolone. Znak ‘x’ w odpowiednim polu wyboru (np. tak/ 

nie) można zaznaczyć ręcznie, lub komputerowo. Każde pole powinno być wypełnione (zaznaczone tak lub 

nie). Jeżeli punkt nie dotyczy planowanej działalności lub wnioskowanego wsparcia należy w polu wpisać Nie 

dotyczy. 

Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić osobiście (osoba reprezentująca osobę prawną do tego uprawniona), 

każda osoba prawna wypełnia osobną wersję formularza. 

Formularz Rekrutacyjny składa się z dwóch części: 

- część I – formularz informacyjny osoby prawnej  

- część II – opis planowanej działalności w formie spółdzielni socjalnej 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  

osób prawnych, 

zainteresowanych utworzeniem/przyjęciem członków do/zatrudnieniem osób w 

spółdzielni socjalnej, 

kandydatów do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Subregionie Północnym Województwa Śląskiego 

PO KL 7.2.2 

Beneficjent  
Agencja Rozwoju Regionalnego w 

Częstochowie S.A. 

Tytuł projektu 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Subregionie Północnym 

Województwa Śląskiego 

Nr projektu POKL.07.02.02-24-002/12 

Czas trwania projektu 01.01.2013 – 30.06.2015 

Numer Ewidencyjny Wniosku 
   ……………………………. 

CZĘŚĆ I  

L.p.  Lp. Nazwa Dane osoby prawnej 

I 

Dane 

 kontaktowe 

osoby prawnej 

  

1 Nazwa podmiotu  

2 NIP  

3 REGON  

4 Ulica  

5 Nr domu  
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6 Nr lokalu  

7 Miejscowość  

8 Miasto/wieś  

9 Kod pocztowy  

10 Województwo  

II 

Dane  

osób 

uprawnionych 

do 

reprezentowa

nia 

 

   1 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

2 Telefon kontaktowy  

3 Adres poczty elektronicznej  

4 

 

Imię i Nazwisko 

 
 

5 Telefon kontaktowy  

6 Adres poczty elektronicznej  

 III  

Dane osób 

delegowanych 

do projektu  

    

   1 

Imię i Nazwisko 

 
 

2 Telefon kontaktowy  

3 Adres poczty elektronicznej  

4 
Imię i Nazwisko 

 
 

5 Telefon kontaktowy  

6 Adres poczty elektronicznej  

IV 

Forma organizacyjno-prawna 
(Proszę w odpowiednim miejscu 

postawić X) 
 Stowarzyszenie 

 Fundacja 

 Jednostka Samorządu 

Terytorialnego 

 

 Kościelna osoba prawna 

 Spółdzielnia socjalna 

 Inne: 

 V 

 

Data utworzenia organizacji   

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

VI 

Identyfikacja 

potrzeb w 

zakresie 

wsparcia - czy 

kandydat 

chciałby 

korzystać? 

1 z wizyt studyjnych
1
   

2 z usług prawnych, księgowych lub marketingowych   

4 
z usług doradczo-szkoleniowych dotyczących założenia i/lub  

prowadzenia spółdzielni socjalnej 
  

5 

ze wsparcia finansowego na przyjęcie nowego 

członka/nowozatrudnionej osoby fizycznej do spółdzielni 

socjalnej 
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6 
ze wsparcia pomostowego na zatrudnienie osoby fizycznej do 

spółdzielni socjalnej przez 6 miesięcy 
  

7 
ze wsparcia pomostowego przedłużonego o kolejne 6 miesięcy  

na zatrudnienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej 
  

VII 

Ile osób zostanie zatrudnionych 

w lub przyjętych na członków 

spółdzielni socjalnej – proszę 

wymienić te osoby
2
 

(należy zaznaczyć właściwe pole) 

                        (Imię i nazwisko) 

 Zatrudnienie osób 

 

 

 

 Przyjęcie członków 

 

 

 

 

 

VIII 

Czy osoba prawna 

założy/przyjmie nowych 

członków/zatrudni 

pracowników do spółdzielni 

socjalnej jeżeli nie otrzyma 

wsparcia finansowego? 

(uzasadnienie) 

 

  IX 

Informacja o innych osobach 

prawnych biorących udział w 

postępowaniu rekrutacyjnym, z 

którymi  potencjalny uczestnik 

projektu zamierza założyć 

spółdzielnię socjalną 

(w przypadku zakładania 

spółdzielni socjalnej) 

 

X 

Informacja dotycząca 

otrzymanej dotychczas pomocy                          

de minimis
3
/pomocy publicznej 

 

Czytelny podpis osoby reprezentującej podmiot 

 

data 

…………………………………………… 

 

…………………….. 
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UWAGA! 

 

Kserokopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 

składającą wniosek rekrutacyjny poprzez opatrzenie każdej strony kserokopii dokumentu klauzulą „Za 

zgodność z oryginałem”, bieżącą datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby reprezentującej 

osobę prawną ubiegającą się o udział w projekcie.  

 

                                                 
1
 Wizyty studyjne – wizyty w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. 

 
2
 W przypadku, gdy osoba prawna stara się o wsparcie finansowe na zatrudnienie mniej niż 5 osób fizycznych jest 

zobowiązana do przedstawienia oświadczenia, że w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 

Sądowym zatrudni kolejne osoby, tak aby łączna liczna osób zatrudnionych wynosiła minimum 5 osób zgodnie z Ustawą  

o spółdzielniach socjalnych art. 5a.  

Osoby prawne planujące wspólnie założenie spółdzielni socjalnej i zatrudnienie pracowników, istniejące spółdzielnie socjalne 

planujące przyjęcie nowych członków lub zatrudnienie pracowników powinny załączyć do formularza rekrutacyjnego 

kserokopie zaświadczeń od osób uprawnionych, które mają być przyjęte/zatrudnione w spółdzielni socjalnej, o przynależności 

do poszczególnych grup wykluczonych (np. bezrobotni, niepełnosprawni). Powinny być one potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem”, opatrzone datą i czytelnym podpisem osoby, której dotyczy zaświadczenie. Ponadto należy złożyć oświadczenia 

tych osób na wzorach formularzy udostępnionych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (załącznik nr 6 do 

Regulaminu Rekrutacji Uczestników). 

 
3
 Pomoc de minimis – jest rodzajem pomocy publicznej, to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga 

notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie 

troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Zgodnie z nowymi 

przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro 

przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji.  

Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch 

poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość 

brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia 

działalności w sektorze transportu drogowego-równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego 

kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 
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CZĘŚĆ II  

 

OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI  

W RAMACH SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 

opis (bez instrukcji) nie może przekraczać 4 stron A4 

OPIS POMYSŁU 

Proszę opisać planowane przedsięwzięcie - przedstawić przejrzysty, kompletny i 

zrozumiały opis planowanej działalności wraz z założeniami (na czym będzie 

polegać, sektor/branża w jakiej będzie prowadzona działalność, charakterystyka 

produktu/usługi wraz z opisem jak kształtować się będą ceny, opis potencjalnych 

klientów i jak będą pozyskiwani, opis konkurencji, lokalizacja siedziby).  

Proszę opisać planowaną działalność statutową (reintegracja społeczna  

i zawodowa członków spółdzielni, działalność kulturalno-oświatowa, działalność 

społeczna) 
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DOŚWIADCZENIE 

ZAWODOWE 

Proszę opisać jakie osoby zostaną zatrudnione w spółdzielni socjalnej – do jakich 

grup należą spośród opisanych w ustawie o spółdzielniach socjalnych art. 4 ust. 1 

oraz jakie mają posiadać lub posiadają doświadczenie zawodowe. 

(należy określić staż pracy, stanowiska, praktyki, staże, wolontariat osób, które 

będą zatrudnione w/będą członkami spółdzielni socjalnej) 
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Proszę opisać jakie będzie wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje 

od osób, które będą zatrudnione w/ będą członkami spółdzielni socjalnej. 

(posiadane wykształcenie, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, szkolenia 

związane z profilem działalności) 

Proszę opisać motywację (dlaczego zdecydowali się Państwo na założenie 

spółdzielni socjalnej? Co Państwa motywuje?) 

 

 

 

 

 

 

 

POSIADANE 

ZASOBY 

Czy posiadają Państwo środki finansowe oraz techniczne ( np. niezbędny sprzęt) 

bądź inne zasoby (np. lokal) konieczne do prowadzenia planowanej działalności? 

(Jeżeli tak, proszę napisać jakie?) 
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PLANOWANE 

KOSZTY 

INWESTYCJI 

Jakie nakłady finansowe są niezbędne do prowadzenia planowanej przez Państwa 

działalności w ramach spółdzielni socjalnej? – (Proszę opisać co należy kupić aby 

mogła powstać spółdzielnia socjalna wraz z krótkim uzasadnieniem i podaniem 

przybliżonych kosztów zakupu) 
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OŚWIADCZENIA 

 

 

Ja niżej podpisany/a............................................................................................................... ............. 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną) 

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

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................................................  

 

wydanym przez ................................................................................................... ............................... 

 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE Nie dotyczy 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników i 

akceptuję jego warunki. 

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba zapoznała się z Regulaminem rekrutacji 

uczestników i akceptuje jego warunki.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba nie zapoznała się z Regulaminem 

rekrutacji uczestników i/lub nie akceptuje jego warunków. 

 

   

2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe. 

*odpowiedź TAK oznacza, że wszystkie podane w formularzu dane 

odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.  

*odpowiedź NIE oznacza, że podane w formularzu dane nie odpowiadają 

stanowi faktycznemu i nie są prawdziwe. 

 

   

3. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz 

korzystam z pełni praw publicznych. 

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba nie była karana za przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks Karny oraz korzysta z pełni praw publicznych.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba była karana za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks Karny oraz nie korzysta z pełni praw publicznych. 
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4. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających 

go latach kalendarzowych 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-równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy. 

Wartość otrzymanej dotychczas pomocy de minimis w ostatnich 3 latach wyniosła 

…………………………………………….euro 

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba w bieżącym roku kalendarzowym oraz 

dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystała z pomocy de 

minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 

przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku 

działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego-równowartość w 

złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba w bieżącym roku kalendarzowym oraz 

dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystała z pomocy de 

minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 

przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku 

działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego-równowartość w 

złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

   

5. Oświadczam, że 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. 

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba otrzymała pomoc publiczną dotyczącą 

tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiega się w ramach projektu, 

w wysokości………………euro, obliczonych według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba nie otrzymała pomocy publicznej 

dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiega się w 

ramach projektu.  

   

6. Oświadczam, że na przedsiębiorstwie, (które otrzymało pomoc publiczną) nie ciąży 

obowiązek zwrotu pomocy wynikający z art. 32 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia MRR 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) zgodnie z 

art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 9.8.2008). 

*odpowiedź TAK oznacza, że na przedsiębiorstwie, (które otrzymało pomoc 

publiczną) nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z Rozporządzenia 

MRR z dnia 15 grudnia 2010 r.  

*odpowiedź NIE oznacza, że na przedsiębiorstwie, (które otrzymało pomoc 

publiczną) ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z Rozporządzenia 

MRR z dnia 15 grudnia 2010 r.  
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7. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego i/lub wsparcia 

pomostowego nie zawieszę/postawię w stan likwidacji prowadzenia spółdzielni 

socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której 

otrzymam przedmiotowe wsparcie. 

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba nie zawiesi/nie postawi w stan likwidacji 

prowadzenia spółdzielni socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba zawiesi/postawi w stan likwidacji 

prowadzenie spółdzielni socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 

   

8. Oświadczam, że spółdzielnia socjalna w imieniu której zgłaszam chęć udziału w 

projekcie, chce zatrudnić osobę i jednocześnie nie jest zarejestrowana w KRS 

dłużej niż 6 miesięcy. 

*odpowiedź TAK oznacza, że spółdzielnia socjalna, która chce zatrudnić osobę 

do pracy, nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużej niż 

6 miesięcy. 

*odpowiedź NIE oznacza, że spółdzielnia socjalna, która chce zatrudnić osobę 

do pracy, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużej niż 6 

miesięcy. 

   

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba nie wyraża zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu.  

   

10. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy 

lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem lub wykonawcą w ramach 

projektu, oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 

(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów 

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.  

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawała w 

stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, 

partnerem lub wykonawcą w ramach Projektu oraz jest osobą, której nie 

łączy i nie łączył w ciągu ostatnich 2 lat z przedstawicielami (pełnomocnikami 

lub organami) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w ramach Projektu i/lub 

pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczących w procesie 

rekrutacji oraz oceny biznesplanów:  

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba w ciągu ostatnich 2 lat pozostawała w 

stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, 

partnerem lub wykonawcą w ramach Projektu oraz jestem osobą, którą łączy 

lub łączył w ciągu ostatnich 2 lat z przedstawicielami (pełnomocnikami lub 

organami) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w ramach Projektu i/lub 

pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczących w procesie 

rekrutacji oraz oceny biznesplanów:  

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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11. Oświadczam, że nie posiadam zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

i/lub Urzędzie Skarbowym. 

*odpowiedź TAK oznacza, że osoba prawna nie posiada zadłużenia w 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędzie Skarbowym. 

*odpowiedź NIE oznacza, że osoba prawna posiada zadłużenie w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędzie Skarbowym. 

 

   

 

 

.......................................                   ................................................................... 

(miejscowość, data)                                                                      ( podpis osoby reprezentującej osobę prawną) 

 


