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załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU WNIOSKUJĄCEGO/EJ O PRZYZNANIE 
FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Projekt: 
„Na swoim. Program wsparcia osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych m. Gliwice” 
nr projektu WND-RPSL.07.03.01-24-080H/17 

 
w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla 

poddziałania 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT 
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 

 

Ja niżej podpisany/a...................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a................................................................................................................................ 

(adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ...................................................................................... 

(seria i numer dowodu) 

 

wydanym przez ............................................................................................................................ 

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, jestem świadomy/a, iż 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą może skutkować odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 286 § 

1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za przestępstwo oszustwa 

oświadczam, że/iż: 

1) nie zalegam z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 

należności wymaganych odrębnymi ustawami. 

2) nie korzystam z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, 

oraz innych środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz 

prowadzeniem działalności gospodarczej.  

3) nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystam w pełni           

z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
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4) nie ciążą na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych, nie toczy się  

w stosunku do mnie postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych 

zobowiązań. 

5) jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie zrefundowanego w ramach wsparcia finansowego 

na rozwój działalności podatku VAT, zobowiązuję się do przeznaczenia całej uzyskanej z tego tytułu 

kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

6) nie zamierzam zarejestrować się jako płatnik podatku VAT/ zamierzam zarejestrować się jako płatnik 

podatku VAT*, a w związku z tym w przypadku jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie 

zrefundowanego w ramach wsparcia finansowego na rozwój działalności podatku VAT, zobowiązuję 

się do przeznaczenia całej uzyskanej z tego tytułu kwoty na pokrycie wydatków związanych                             

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

7) we właściwym miejscowo organie administracji publicznej/sądzie
1
 w dniu …………..…….. złożyłem/łam 

wniosek o zarejestrowanie/rozpoczęcie
2
 działalności gospodarczej z dniem ……………………………………. . 

 

 

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

          (miejscowość, data)                        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Niewłaściwe skreślić. 

1
 Niepotrzebne skreślić. 

2
 Niepotrzebne skreślić. 

 


