
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

1. Nie otrzymałem(am) bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków 

publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej; 
2.      Nie posiadałem(am) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 

(*) 

 

     Posiadałem(am) wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zakończyłem(am) działalność 

gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 (*) 

 

3. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

4. W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 

28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

5. Zobowiązuję się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia 

oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania; 

6. Nie złożyłem(am) wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo 

środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 

7. Otrzymane dofinansowanie wykorzystam zgodnie z przeznaczeniem; 

8. Nie jestem obciążony(a) zajęciami sądowymi; 

9. Nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań cywilno – prawnych; 

10. W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostałem(am) zwolniony(a) z pracy 

z własnej winy (art. 52 KP ); 

11. Nie jestem zobowiązany/na do zwrotu świadczeń z Funduszu Pracy w rozumieniu art. 76 ustawy; 

12. Zapoznałem(am) się z treścią ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku 

pracy  (tekst jednolity Dz. U.  z  2015r. poz. 149 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”; 

13. Zapoznałem(am) się z treścią i spełniam warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków 

na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn. 26 kwietnia 2012r., poz. 457 z późn. zm.); 

14. Zapoznałem się z treścią „Regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej”; 

15. W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy bezrobotnego): 

a) nie odmówiłem(am) bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub  innej 

formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja 

i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy; 

b) z własnej winy nie przerwałem(am) szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału 

w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, 

wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; 

c)  po skierowaniu podjąłem/podjęłam szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace 

społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;    

16. Spełniam warunki określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003r. (Dz.U. z 2011r. Nr 43 

poz. 225 z późn. zm.) – dotyczy absolwentów centrum lub klubów integracji społecznej 

 
(*) zaznacz odpowiednie 

 

 

Prawdziwość powyższego oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                                                         

 …………………………                                                                     …...……………………………. 
    /miejscowość, data/                    /czytelny podpis wnioskodawcy/ 


