Załącznik nr 4a do wniosku o dofinansowanie
podjęcia działalności gospodarczej

OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO O UPRAWNIENIU DO OTRZYMANIA Z FUNDUSZU PRACY
DOFINANSOWANIA DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
A. OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam że:
1) jestem zarejestrowany/a w ……………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać nazwę urzędu pracy, np. Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju)

jako bezrobotny/a w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, zwanej dalej ustawą,
2) nie zarejestrowałem się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności
gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
3) mam ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu ustawy,
4) nie otrzymałem/am bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej,
5)
(Zaznaczyć właściwe pole znakiem X)
nie posiadam wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
posiadam wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jednakże działalność gospodarczą
zakończyłem/am w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
6) nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej,
7) nie byłem/am skazany/a w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny,
8) zobowiązuję się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej
rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
9) nie złożyłem/am wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie
jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
10) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
a) nie odmówiłem/am bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja,
o których mowa w art. 62a ustawy,
b) nie przerwałem/am z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania,
udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a
ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
c) w przypadku skierowania mnie na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, do prac
społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie - podjąłem/am szkolenie,
przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy
określoną w ustawie,
11) nie zalegam z opłaceniem podatków oraz innych danin publicznych oraz nie posiadam
nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
12) zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PUP w Busku-Zdroju o każdej okoliczności mającej wpływ
na treść niniejszego oświadczenia.
B. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY

(Data)

(Czytelny podpis wnioskodawcy)

