
 

Instytucja Pośrednicząca: 
 

Realizator projektu: 
 

 

  

Akademia  
Przedsiębiorczości 
spółka z o.o. 

Tytuł projektu: „HerOSI Biznesu” 
Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0007/19-00 

 

S
tr

o
n

a 
1

 z
 1

 

Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego 

(dotyczy wszystkich Kandydatów/Kandydatek) 

 

OŚWIADCZENIE O PRZEJRZYSTOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

 
Ja niżej podpisana(y)  .............................................................................................................................. 
                           (Imię i nazwisko)                                                   

 
PESEL  ...................................................................................................................................................... 

 

Należy zaznaczyć wszystkie kategorie i podkategorie dotyczące statusu Kandydata 
 

  Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym środków 

Funduszu Pracy, PFRON, RPO WŚ i POWER oraz środków oferowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków 

związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 

  Oświadczam, że nie biorę udziału i nie ubiegam się o udział w innym projekcie  

aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

  Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem zatrudniony u Realizatora Projektu - 

Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o., oraz w Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Kielcach. 
 

  Oświadczam, że nie zamierzam założyć własnej działalności gospodarczej o dominującym  

profilu PKD takim samym lub podobnym jak działalność gospodarcza: 

- prowadzona przez osoby mi najbliższe,  

- prowadzona już pod tym samym adresem. 
 

   Oświadczam, iż na dzień podpisania niniejszego oświadczenia:  
 

  Nie pozostaję w związku małżeńskim 
 

  Pozostaję w związku małżeńskim. Mój małżonek:  
 

 nie prowadzi działalności gospodarczej 
 

 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:  .................................................  

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................   
                        (proszę podać pełną nazwę firmy, adres, NIP, numery PKD) 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej  

z art. 233 §.1 Kodeksu karnego, tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, 

że powyższe dane są prawdziwe.  

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

Miejscowość, data             Czytelny podpis 


