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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
DO PROJEKTU 

„WŁASNY BIZNES TO NIEZALEŻNOŚĆ I PIENIĄDZE” 
 

 

Data i godzina wpływu formularza ……………………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby przyjmującej ……………………………………………………………………………………………………………. 

Numer w rejestrze ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić: 

Ø w języku polskim; 

Ø czytelnie – np. drukowanymi literami, pismem maszynowym, 

Ø kompletnie, czyli wypełnione wszystkie pozycje Formularza Rekrutacyjnego, jeżeli pozycja nie dotyczy 

składającego należy wpisać „nie dotyczy” jeżeli pozycja jest pozycją wyboru, we właściwej kratce należy 

wstawić „x”.  

Ø Formularz Rekrutacyjny i załączniki powinny być czytelnie podpisane w wyznaczonych miejscach, a 

pozostałe strony dokumentów zaparafowane, kopie dokumentów poświadczone za zgodność z 

oryginałem  przez kandydata do Projektu.  

Formularz należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w formie papierowej w terminie podanym  

w ogłoszeniu o naborze. 

Formularz dostarczony przed i  po terminie lub za pomocą faksu czy poprzez e-mail nie będzie rozpatrywany. 
 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Beneficjent (Projektodawca) Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Tytuł Projektu „W łasny biznes to niezależność i pieniądze” 

Numer wniosku POKL.06.02.00-06-031/10 

Okres realizacji 01.10.2010r. – 31.05.2012r.  

Priorytet w ramach którego realizowany jest projekt VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie w ramach którego realizowany jest projekt 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Imię (imiona)  

Nazwisko  
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Płeć  � kobieta                                     � mężczyzna   

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Wiek  

PESEL  

NIP  
 

III. KONTAKT 

Nr tel. dom.  

Nr tel. kom  

E - mail  

 

IV. ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Województwo  

Powiat  

Obszar  � miejski                                         � wiejski 
 

V. WYKSZTAŁCENIE  
� brak 

� podstawowe 

� gimnazjalne 

� ponadgimnazjalne 

� pomaturalne 

� wyższe  
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VI. CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA DO PROJEKTU 

� osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu biłgorajskiego 

� osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy  

w ciągu ostatnich dwóch lat, 

� kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), 

� osoby do 25 roku życia, 

� osoby niepełnosprawne, 

� osoby po 45 roku życia, 

� osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. 

mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną 

i/lub zwierzęcą. 

Przynależność 
do grup 
priorytetowych 

� kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), 

� osoby do 24 roku życia, 

� osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach wiejskich 

(zgodnie z definicją GUS) 
 

VII. STATUS NA RYNKU PRACY  
� Bezrobotny w tym: 

� osoba długotrwale bezrobotna (bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) 

� Nieaktywny zawodowo w tym: 

� osoba ucząca się lub kształcąca 

� Zatrudniony w tym: 

� rolnik 

� samozatrudniony 

� w mikroprzedsiębiorstwie 

� w małym przedsiębiorstwie 

� w średnim przedsiębiorstwie 

� w dużym przedsiębiorstwie 

� w administracji publicznej 

� w organizacji pozarządowej 

� w szczególnie niekorzystnej sytuacji  

� Niepełnosprawny 
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VIII. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Określenie przedmiotu planowanej działalności � usługi                                                      

Opis przedmiotu, siedziba firmy, miejsce wykonywania planowanej działalności, sektora, branży, 
posiadanych zasobów, planowane koszty przedsięwzięcia oraz kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………….. 

Określenie przedmiotu planowanej działalności � produkcja                                                

Opis przedmiotu, miejsce wykonywania planowanej działalności, sektora, branży, posiadanych zasobów, 
planowane koszty przedsięwzięcia oraz kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane zatrudnienie 
początkowe � samozatrudnienie 

� jedno lub więcej miejsc pracy 

 

IX. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE 

� plakat 
� ulotka 
� internet 
� prasa 
� Biłgorajska Telewizja Kablowa 
� spotkania informacyjne 
� osoby polecające/znajomi 
� Inne (jakie?) …………………………………………………………………………. 

 

X. OŚWIADCZENIA 
Ja niżej podpisany/a, świadomy/a i pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą oświadczam, że: 

1. Siedziba firmy, którą założę po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej będzie na terenie powiatu biłgorajskiego. 

2. Jestem osobą (zaznacz „x” właściwe): 
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� Bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokument potwierdzający status 

załączam do Formularza Rekrutacyjnego 

� Nieaktywną zawodowo i dokument o nie pozostawaniu  w ewidencji Powiatowego Urzędu 

Pracy załączam do Formularza Rekrutacyjnego 

� Zatrudnioną  i zaświadczenie o  zatrudnieniu/podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 

rolników/domowników rolnika* załączam do Formularza Rekrutacyjnego  

3. Planowana działalność gospodarcza nie będzie: 

- należała do działalności wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE, wskazanym 

jako nie kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

- działalnością wskazaną w § 30 ust. 1 pkt 2 oraz § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 

grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1484). 

4. Nie korzystam równolegle z innych bezzwrotnnych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

Funduszu Pracy oraz  w ramach Poddziałania 8.1.2/ Działania 6.2 na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej i wsparcia pomostowego. 

5. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników oraz Regulaminem przyznawania środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości i akceptacji jego warunków. 

6. Nie jestem wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego oraz spółek cywilnych, udziałowcem lub 

akcjonariuszem spółek prawa handlowego, członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa 

spółdzielczego z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – 

pożyczkowych/ banków spółdzielczych/ oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie 

osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni.  

7. Wyrażam gotowość udziału w Projekcie „Własny biznes to niezależność i pieniądze” oraz na udział w 

monitoringu, ewaluacji i badaniach ankietowych związanych z realizacją Projektu. 

8. Dane przedstawione przeze mnie w Formularzu Rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu i 

jestem świadomy/a o odpowiedzialności jaką ponoszę w przypadku podania fałszywych danych.  

9. Jestem świadomy, że w przypadku wykrycia złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą Beneficjent 

(Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.) ma prawo dochodzi roszczeń od Uczestnika Projektu 

w drodze powództwa cywilnego. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procedurą 

rekrutacji oraz realizacją Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze”, zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.nr 133 poz. 883). 

(*niewłaściwe skreślić) 

…………………………………….….………………………….. 

Data, czytelny podpis 
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XI. ZAŁĄCZNIKI TAK NIE 

1. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.   � � 

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 
� � 

3. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z Beneficjentem, 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego 

nadrzędnymi. 

� � 

4. Oświadczenie o pomocy de minimis. � � 

5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle  z dwóch różnych źródeł na 

pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (dotyczy osób 

niepełnosprawnych) 

� � 

6. Kopia decyzji o orzeczeniu niepełnosprawności (dotyczy osób 

niepełnosprawnych) 
� � 

7. Kopia dowodu osobistego/dokumentu potwierdzającego tożsamość*. � � 

8. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, o zarejestrowaniu jako osoba  

bezrobotna / o nie pozostawaniu  w ewidencji.* 
� � 

9. Kopia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis. � � 

10. Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy (jeśli dotyczy). � � 

11. Kopii zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 

rolników/domowników rolnika*, z właściwego oddziału KRUS (jeśli dotyczy) 
� � 

12. Zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym (jeśli dotyczy). � � 

 

 

……………..…………………..… ……………………………. 

Miejscowość, data   Podpis 

*/ niewłaściwe skreślić 


