Uwaga!
Załącznik wypełnia każda z osób wskazanych w pkt I na stronie 1 wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na
założenie spółdzielni socjalnej.

Załącznik nr 1
do wniosku grupowego o przyznanie środków na
założenie spółdzielni socjalnej

INFORMACJA O DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY BEZROBOTNEJ*, ABSOLWENTA CIS*, ABSOLWENTA KIS*
WSKAZANEJ WE WNIOSKU GRUPOWYM O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
1.

Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………....................…………..............................………….....….

2.

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………...............…………..............................….........................

3.

Numery telefonów ……………….............................………., …………………................................................……….……….,

4.

Stan cywilny: …………………………………………………………………………...............................…...................….......…...

5.

Wykształcenie ……………………………………………………………………………..................…......................................…..

6.

Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej:

7.



rodzaj prowadzonej działalności ………………………………………...........................……….........................…..



okres ………………………………………………………………………...........................……................................….



przyczyny rezygnacji …………………………………………………...........................………............................….…

Informacje

dodatkowe

(kwalifikacje,

doświadczenie

zawodowe

przydatne

do

prowadzenia

działalności)

………………………………………………………………………......................................................................................……….
………………………………………………………………………......................................................................................……….
………………………………………………………………………......................................................................................……….
………………………………………………………………………......................................................................................……….
………………………………………………………………………......................................................................................……….
8.

Stan

zadłużenia

wnioskodawcy,

(z

jakiego

tytułu,

gdzie,

forma

zabezpieczenia

i

warunki

spłaty):

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

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym załączniku są zgodne z prawdą, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem:
......................……………………………
/data i podpis Wnioskodawcy/
*niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2
do wniosku grupowego o przyznanie środków na
założenie spółdzielni socjalnej

Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

Oświadczam, że:
1. Pozostaję w związku małżeńskim

*

*

2. Pozostaję w ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej

z …………………………………………………………………................................…………
imię i nazwisko współmałżonka

3. Posiadam rozdzielność majątkową z …………………………........................……….....
Imię i nazwisko współmałżonka
− umowa, orzeczenie sądu w załączeniu.

*

*

4. Nie pozostaję w związku małżeńskim.

……................…………………………….
data i podpis Wnioskodawcy
*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do wniosku grupowego o przyznanie środków na
założenie spółdzielni socjalnej

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY

Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że: w ciągu bieżącego roku kalendarzowego
oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
środków na założenie spółdzielni socjalnej:

•

nie otrzymałem pomocy de minimis* / otrzymałem pomoc de minimis* w wysokości
………............. euro i dołączam kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczeń o
pomocy de minimis;

•

nie otrzymałem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie * / otrzymałem pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie * w wysokości ………............. euro i dołączam kserokopie,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 lat
przed dniem złożenia wniosku;

L.p.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa prawna

Dzień
udzielenia
pomocy

Wartość pomocy
w euro

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łącznie

•

nie otrzymałem* / otrzymałem* inną pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

* niewłaściwe skreślić
.....................……………………………………
/data i czytelny podpis Wnioskodawcy/
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Załącznik nr 4
do wniosku grupowego o przyznanie środków na
założenie spółdzielni socjalnej

OŚWIADCZENIE
Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 k.k., który
stanowi:
„Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”
Oświadczam, że:
1. otrzymałem* / nie otrzymałem* z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub
przystąpienie do niej,
2. prowadziłem* / nie prowadziłem* działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
3. posiadałem* / nie posiadałem* wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel
spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
4. wykorzystam środki zgodnie z przeznaczeniem,
5. byłem* / nie byłem* karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197,
poz. 1661, z późn. zm.),
6. złożyłem* / nie złożyłem* wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,
7. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bezrobotny:
a) odmówiłem** / nie odmówiłem** bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) z własnej winy przerwałem** / nie przerwałem)** szkolenia, stażu, wykonywania prac
społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) po skierowaniu podjąłem** / nie podjąłem** szkolenie, przygotowanie zawodowe
dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ponadto oświadczam, że:
1. Przyjmuję do wiadomości, że Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rykach przysługuje prawo do
weryfikacji wiarygodności danych zamieszczonych we wniosku oraz zobowiązuję się przedłożyć na
życzenie niezbędne dokumenty.
2. Spełniam* / nie spełniam * warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji WE Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006r.).
3. Spełniam* / nie spełniam * warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23.04.2012r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na
zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 456).
4. Zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej
pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymam pomoc publiczną.

*

niepotrzebne skreślić
** wypełniają osoby, które otrzymały skierowanie na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określonej
w ustawie.

.......................…………………………………
data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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Załącznik nr 6
do wniosku grupowego o przyznanie środków na
założenie spółdzielni socjalnej

UPOWAŻNIENIE
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie /także w przyszłości/ w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm./moich danych
osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w celach związanych ze złożonym wnioskiem o
udzielenie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach
określonych dla spółdzielni socjalnej.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i że
przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

2.

Upoważniam Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach do wystąpienia do Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na
temat mojej osoby, w tym zobowiązań pieniężnych w zakresie: tytułu prawnego, kwoty i waluty, kwoty
zaległości, daty powstania zaległości informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania.
(podstawa prawna art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530, z późn. zm.)

.................................................
miejscowość, data

......................................................
podpis Wnioskodawcy

