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UWAGA! 

Formularz Rekrutacyjny Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu 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 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 wypełnia Grupa Inicjatywna zainteresowana utworzeniem spółdzielni socjalnej osób fizycznych w 

następujący sposób: 

- część I - formularz osobowy - każdy członek Grupy Inicjatywnej składa odrębnie; 

- część II - opis planowanej działalności w ramach spółdzielni socjalnej - Grupa Inicjatywna składa w 1 egzemplarzu; 

- część III - oświadczenia - każdy członek Grupy Inicjatywnej składa odrębnie. 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  

osób fizycznych  

zainteresowanych utworzeniem i zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, kandydatów do projektu  

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023 
 

RPO WSL 9.3.1 

Beneficjent  
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie 

S.A. 

Tytuł projektu 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

2018 - 2023  

Nr projektu WND-RPSL.09.03.01-24-0031/18 

Czas trwania projektu 01.08.2018 – 31.12.2023 

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

CZĘŚĆ I  - Formularz osobowy 

L.p.  Lp. Nazwa Dane Kandydata/Kandydatki 

I 

Dane 

Osobowe 

 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć  

4 Wiek  

5 PESEL  

6 Wykształcenie  

II 

Adres 

zamieszkania  
(w przypadku 

czasowego 

zamieszkania należy 
załączyć stosowne 

oświadczenie do 

formularza 
rekrutacyjnego) 

1 Ulica  

2 Nr domu  

3 Nr lokalu  

4 Miejscowość  

6 Kod pocztowy  

7 Województwo  

III 

Dane 

kontaktowe 

Kandydata/ 

Kandydatki  

do projektu 

1 Telefon kontaktowy  

2 Adres poczty elektronicznej  

3 

Adres do korespondencji 

jeżeli jest inny niż adres 

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

IV 

Status  

Prawny – czy 

Kandydat/ 

Kandydatka 

1 jest osobą fizyczną   

2 posiada pełną zdolność do czynności prawnych   

V 

 

Status -  

czy Kandydat/ 

Kandydatka 

 

 

1 

jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 

w tym osobą bezrobotną, niepełnosprawną 

(do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć stosowne 

oświadczenie lub zaświadczenie zgodnie z Regulaminem udzielania 

wsparcia finansowego JOWES) 

  

2 

jest osobą długotrwale bezrobotną 

(do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć stosowne 

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy) 

  

3 

jest osobą ubogą pracującą (do Formularza Rekrutacyjnego 

należy dołączyć zaświadczenie o dochodach i jednocześnie 

oświadczenie uczestnika o wysokości dochodów w gospodarstwie 

domowym na osobę) 

  

4 

jest osobą opuszczającą młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do Formularza 

Rekrutacyjnego należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/ socjoterapii) 

  

5 

jest osobą opuszczającą zakład poprawczy, schronisko dla 

nieletnich 

(do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć zaświadczenie z 

właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu) 

  

6 

jest osobą nie należącą do grup wymienionych powyżej (osoba, 

która nie należy do żadnej z grup wymienionych w punktach 1-5, 

taka osoba nie ma możliwości otrzymania dotacji ale może być 

członkiem spółdzielni pod warunkiem, że liczba takich osób nie 

przekracza 50% ogólnej liczby członków/założycieli spółdzielni) 

  

  VI 
Proszę wymienić wszystkich członków Grupy 

Inicjatywnej 

 (proszę wymienić osoby) 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 

data 

…………………………………………… 

 

…………………….. 

 
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 starającej się o udział w projekcie.  

W przypadku osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy 

pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 
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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 doświadczenie zawodowe Kandydata/Kandydatki, w szczególności związane z 

profilem podejmowanej działalności (opisać czas i miejsce, stanowisko pracy, umowy o pracę, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło, staże, praktyki, wolontariat) 
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Proszę opisać posiadane wykształcenie oraz ewentualne posiadane dodatkowe kwalifikacje np. 

certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia. Proszę podać w szczególności te 

związane z profilem podejmowanej działalności. 

Proszę opisać predyspozycje związane z profilem planowanej działalności i motywację do 

założenia działalności (dlaczego zdecydowali się Państwo na założenie spółdzielni socjalnej? Jakie 

są państwa umiejętności, zdolności, zainteresowania związane z profilem planowanej działalności? 

Co Państwa motywuje?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIADANE 

ZASOBY 

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

(np. lokal) konieczne do prowadzenia planowanej spółdzielni socjalnej ? (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelne podpisy członków Grupy Inicjatywnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

………………………………………......... 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………….. 
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CZĘŚĆ III 

 

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: 

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

1. Oświadczam, że nie posiadałem/am na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wpisu do rejestru Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub działalności na podstawie 

odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu. 

 

   

2. Oświadczam, że nie byłem/byłam zarejestrowany/a w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (w rejestrze przedsiębiorców), w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. 

 

   

3. Oświadczam, że nie korzystam lub nie korzystałem z innych środków publicznych, 

w tym zwłaszcza ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu 

Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

środków oferowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz 

prowadzeniem działalności gospodarczej lub założeniem lub zatrudnieniem w 

spółdzielni socjalnej/przedsiębiorstwie społecznym. 

 

   

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania wsparcia 

finansowego w projekcie JOWES 2018 - 2023 z dn. 03.12.2018 r.  i akceptuję jego 

warunki. 

 

   

5. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych (osoby nie 

posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą założyć spółdzielni 

socjalnej w myśl art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, osoby 

posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą uzyskać 

członkostwo w spółdzielni socjalnej w myśl art. 5 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach 

socjalnych). 

 

   

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

faktycznemu i są prawdziwe. 
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7. 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. 

 

   

8. 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, nie przekraczałaby równowartości  

w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej  

w sektorze transportu drogowego równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, 

obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującego w dniu udzielenia pomocy/nie korzystałem/am z pomocy de 

minimis (niepotrzebne skreślić). 

Wartość otrzymanej dotychczas pomocy de minimis w ostatnich 3 latach wyniosła 

…………………………………………….euro 

 

   

9. Oświadczam, że nie otrzymałem/am pomocy publicznej dotyczącej tych samych 

kosztów kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego i/lub wsparcia 

pomostowego nie zawieszę/nie postawię w stan likwidacji prowadzenia spółdzielni 

socjalnej oraz nie zlikwiduję utworzonego w ramach projektu miejsca pracy w 

ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której otrzymam 

przedmiotowe wsparcie. 

 

   

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

projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

 

   

12. 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.  

 

   

 

 

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

   (miejscowość, data)                   ( podpis potencjalnego uczestnika projektu ) 

 

 


