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Projekt „BiznesUP – Rewitalizacja Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Załącznik nr 1 

Formularz rekrutacyjny nr …………………………. (wypełnia pracownik projektu) 

Dane kandydata 

Dane osobowe 

Imię (imiona)  
Jan Michał 

Nazwisko  
Nowak 

PESEL  
81010100001 

Data urodzenia  
01.01.1981 

Numer i rodzaj dokumentu 
tożsamości 

Dow. osobisty – AAA 001100 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 7070707070 

Adres zamieszkania 

Ulica i nr domu/nr mieszkania ul. Piotrkowska 1 m. 900 

Kod pocztowy i miejscowość 90-900 Łódź 

Dane kontaktowe 

Telefon 600-00-00-00 

Adres e-mail adres@email.pl 

Preferowana forma kontaktu (podkreślić preferowane) 

e-mail                      telefonicznie                  listownie 
 

 

 

Dominik Majewski
tu nic nie wpisujemy

Dominik Majewski
prosimy pamiętać, aby podać nazwę dokumentu tożsamości�

Dominik Majewski
adres zamieszkania to nie adres zameldowania 

Dominik Majewski
preferowana forma kontaktu to email, prosimy nie usuwać podkreślenia�

Dominik Majewski
prosimy zwrócić uwagę, czy jest powyższy zestaw znaków ꕩ
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Status uczestnika 

Jestem zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny/a TAK/NIE1 

Nie jestem zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny/a, ale 
pozostaję bez zatrudnienia 
w tym: 
a) jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP 
lub 
b) jestem emerytem/rencistą 
lub 
c) jestem osobą bierną zawodowo (dotyczy m.in.: osób będących na urlopach wychowawczych, 
jednocześnie niezarejestrowanych jako bezrobotne, niepracujących studentów studiów 
stacjonarnych, niepracujących studentów studiów niestacjonarnych, jednocześnie 
niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne)  

TAK/NIE2 
 
 
 
 

Jeśli 
„TAK”, to 
dodatkowo 
zaznacz:  
a / b / c 

 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną/pozostającą bez pracy (pow. 12 miesięcy bez zatrudnienia) TAK/NIE 

Jestem osobą z niepełnosprawnością (jeśli tak, załączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
odpowiedni dokument potw. niepełnosprawność umysłową) TAK/NIE 

Posiadam wykształcenie (podkreślić): 
a) podstawowe lub niższe 
b) gimnazjalne 
c) ponadgimnazjalne ogólnokształcące (średnie ogólnokształcące) 
d) ponadgimnazjalne zawodowe  
e) policealne 
f) zasadnicze zawodowe 
g) wyższe 
h) inne 

 (wpisać, jeśli inne)…………………………………………………………….  
 

KRYTERIUM 1. Projekt przedsiębiorstwa (opis działalności gospodarczej) 
 

Przedstawić w przejrzysty sposób opis planowanej działalności gospodarczej, branżę, konkurencję (w tym: 
opisać kilku potencjalnych konkurentów), realność pomysłu, szanse powodzenia. 
Przedstawić planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi 
kwotami zakupu), a także comiesięczne koszty, które pokrywane byłyby ze wsparcia pomostowego (listy nie 
mają charakteru ostatecznego, ale podlegają ocenie).  
Przedstawić ew. wkład własny (finansowy, rzeczowy) oraz dotychczasowe przygotowanie do inwestycji 
(wykonane do tej pory działania związane z planowanym startem przedsięwzięcia). 

Opis planowanej działalności gospodarczej: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laboru. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Popyt na 
te usługi występuje. 
 
 

 
1 Zaznaczenie odpowiedzi TAK, oznacza, że w kolejnym pytaniu należy zaznaczyć NIE – i odwrotnie. 
2 Pytanie dotyczy tylko osób niezarejestrowanych w PUP, które pozostają bez pracy. Jeśli zaznaczyłeś na „TAK”, to dodatkowo określ, czy jesteś 
osobą bez pracy niezarejestrowaną w PUP, emerytem/rencistą, czy osobą bierną zawodowo (dokładne definicje podane są na stronie projektu). 

Dominik Majewski
Status uczestnika: wg przypisu dolnego - tylko jedna (z dwóch pierwszych) odpowiedź może być na „TAK”. Wykluczają się wzajemnie栠
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Opis branży: 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim 
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur. Branża jest zatem rozwojowa. 

Konkurencja globalna: 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque 
corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui 
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga (na podstawie danych z GUS-u). Et harum quidem 
rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit 
quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. 
Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis 
voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Ogółem, konkurencja na rynku 
jest duża. 
 

 

Opis potencjalnych konkurentów: 

Podmiot, adres, inne ważne 
informacje 

Charakterystyka: mocne i słabe strony 

Drużyna A 

Kota Filemona 3, Łódź  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Mają słabą stronę 
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internetową, wykonaną w przestarzałej technice. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laboru. 

Firma XYZ 

Jasia i Małgosi 2/17, Łódź 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Największy konkurent. 

Konsorcjum Powiatowe sp. z o.o. 

Mikołaja 2, Zgierz 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  

 

Realność pomysłu i szanse powodzenia: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laboru. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim 
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur. Reasumując, pomysł uważam za realny. 

Planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi kwotami zakupu): 

- wydatek A – cena 500 zł – uzasadnienie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

- wydatek B – cena 1000 zł – uzasadnienie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

- wydatek C – cena 10.000 zł – uzasadnienie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo, najważniejsza rzecz z tego zestawienia. 

- wydatek D – cena 10.000 zł – uzasadnienie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. 

- wydatek E – cena 500 zł – uzasadnienie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. 
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- wydatek F – cena 1050 zł – uzasadnienie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo, czyli bardzo ważny wydatek. 

RAZEM: 23050 zł. 

Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego: 

ZUS – średnio 500 zł (ZUS z „Ulgą na start” oraz preferencyjny ZUS) 

Księgowość – 150 zł, 

Abonament telefoniczny i internetowy – 100 zł, 

Czynsz wynajmowanego lokalu – 500 zł, 

Paliwo – 300 zł, 

Materiały biurowe i eksploatacyjne – 100 zł, 

Reklama, promocja firmy – 300 zł, 

Pozycjonowanie strony internetowej – 300 zł, 

RAZEM: 2250 zł netto/miesięcznie. 

Uzasadnienie wydatków zbiorczo: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 
vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Tak więc, jak wykazano powyżej, wszystkie wydatki są niezbędne. 

Wkład własny finansowy 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. I 2000 zł, 
które przeznaczę na wydatki niezbędne do firmy. 

Wkład własny rzeczowy: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Mam też 
local, który wykorzystam w działalności. 

Dotychczasowe przygotowanie do inwestycji (wykonane do tej pory działania związane z planowanym 
startem przedsięwzięcia): 

Dominik Majewski
to tylko przykładowy sposób podziału, można w tabelach, można też dodawać zdjęcia w tekście�
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. A 
ponadto przeczytałem dokładnie wzór formularza rekrutacyjnego, mimo iż jest po łacinie. 

 

Tak, można dołączać zdjęcia do formularza, wklejając je w tekst. 

 
KRYTERIUM 2. Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w kontekście prowadzenia działalności 

gospodarczej 
 

Opisać posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy i szkolenia, posiadane 
umiejętności. Wskazać lata zdobycia wykształcenia i doświadczenia zawodowego, nazwy szkół, nazwy 
pracodawców itp. Punkt jest swoistym życiorysem i ma na celu udowodnienie, że Kandydat jest w stanie 
prowadzić opisywaną działalność gospodarczą i ma ku temu odpowiednie kwalifikacje. 
 

Można to zrobić w formie tabelarycznej lub opisowej. Poniżej przykład dla formy opisowej. 

Wykształcenie 

2018-2019 – Uczelnia Myszki Miki, Łowicz, studia podyplomowe z zakresu miziania po stopach. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  

2013-2018 – Uczelnia Kaczora Donalda, Zgierz, ukończone studia magisterskie z zakresu łaskotek. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  

Ukończone kursy: 

Dominik Majewski
to prawie jak CV; można sporządzić jak życiorys䬠
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07.2011 – 120 godzin – Akademia Kota Filemona w Leśnej Górze – kurs łaskotania w stopy, 

08.2019 – 80 godzin – Szpital w Leśnej Górze – kurs „Łaskotki i miziu-miziu w terapii leczniczej”, 

07-08.2020 – 200 godzin – Firma Szkoleniowo-Doradcza „Szkol-dorex”, Łódź – szkolenie pt. „Jak jeść bezę”. 

Doświadczenie zawodowe: 

2018-2020, brygadzista w firmie “Am-am”. Zakres obowiązków: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  

2014-2018, starszy junior menager w korporacji “Korporex Janusz Myszka”. Zakres obowiązków: 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. 

Posiadane umiejętności: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. I mam prawo jazdy (wyd. 1998). 

 
KRYTERIUM 3. Produkty/usługi zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

 
Opisać wszelkie możliwe związki planowanego przedsięwzięcia z działalnością na rzecz zwiększania 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym drobne udoskonalenia, które jedynie w pewnym 
stopniu poprawią dostęp dla osób z niepełnosprawnością. 
 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim 
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur. Fajny tekst. 

KRYTERIUM 4. Związek pomysłu biznesowego z branżą kreatywną 
 
Przedstawić związki planowanej działalności z kulturą, sztuką, designem, rzemiosłem, modą, filmem, grami 
wideo, muzyką, sztuką performatywną, rynkiem wydawniczym, reklamą, oprogramowaniem, radiem, 
telewizją etc. Opisać związki z szeroko rozumianym „sektorem kreatywnym”. Czy pomysł biznesowy opiera 
się na indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie, związany jest z krzewieniem własności 
intelektualnej? 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Ut enim 
ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, 
vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatu. Ale to fajny wzór formularza, miło się czytało. 

Dominik Majewski
Kryterium 3 i 4 nie jest obowiązkowe, ale sugerujemy wypełnić�
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Oświadczam, że: 
a) nie posiadam wpisu do CEIDG, nie byłam/em zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w KRS lub nie prowadziłam/em 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu, 

b) nie zawiesiłam/em działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

c) nie zamierzam założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie nie zamierzam podlegać ubezpieczeniu 
społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650, 858, 

d) nie zamierzam założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669), 

e) nie jest rolnikiem ani domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników niespełniającym definicji 
osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f) nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam przynajmniej 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej, 
g) nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ani nie pełnię 

funkcji prokurenta, 
h) nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej, 

i) nie otrzymałam/em w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcia finansowego ze środków 
publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, 

j) nie ma wobec mnie orzeczonego zakazu dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

k) nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani nie jest wobec mnie 
prowadzona egzekucja, 

l) nie stanowię personelu projektu, nie jestem wykonawcą ani nie stanowię personelu wykonawcy, 
m) z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów nie pozostaję w stosunku małżeństwa, 

pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) ani w związku 
przysposobienia, opieki albo kurateli ani nie pozostaję we wspólnym pożyciu, 

n) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 
o) korzystam z pełni praw publicznych, 
p) nie byłam/em karana/y za przestępstwa skarbowe, 
q) planowana przeze mnie działalność nie podlega wykluczeniu z udzielenia pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599 z późn. zm.), 

r) planowana działalność gospodarcza wraz towarzyszącymi jej zasobami materialnymi będącymi jej zapleczem nie jest 
działalnością, która wcześniej była prowadzona przez członka rodziny kandydata (zakaz wejścia w faktyczne władztwo lub 
współwładztwo przedsiębiorstwa lub jego części należącego do członka rodziny), 

s) podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą, 
t) zapoznałem się z regulaminem rekrutacji. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, zgodnie z ustawą dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz przyjmuję do wiadomości, że: 
- administratorem tak zebranych danych jest Łódź Art Center z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź. 
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu i jego rozliczenia, 
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału 
w procesie rekrutacji do projektu. 
 

……………………… 
data i podpis Kandydata  

Dominik Majewski
Należy wstawić datę. Można dopisać też imię i nazwisko. Podpis będzie uzupełniony na kolejnych etapach. W przypadku wysłania skanu, można wydrukować i podpisać, po czym zeskanować.�


