
 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH STATUS UCZESTNIKA 

do projektu  

„MAŁA FIRMA- ABC BIZNESU”  nr RPLU.09.03.00-06-0035/21  
realizowanego przez „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” 24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1 

 
w ramach 

 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

 
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Poniższe załączniki Kandydat/tka zobowiązana jest dostarczyć przed uzyskaniem pierwszej formy 

wsparcia.  

 

1.Aktualne, nie starsze niż 30 dni zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby 

bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (dotyczy osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej 

zarejestrowanej w Urzędzie Pracy). 

2.Zaświadczenie z ZUS i KRUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne, 

zaświadczenie z urzędu pracy o niefigurowanie w rejestrach Urzędu Pracy, zaświadczenie od 

pracodawców lub oświadczenie o aktywnym  poszukiwaniu pracy w okresie ostatnich 4 tygodni, 

oświadczenie o gotowości do podjęcia pracy (dotyczy osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej w 

Urzędzie Pracy). 

3. Zaświadczenie z ZUS i KRUS o nie odprowadzaniu składek na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne/ 

oświadczenie o byciu osoba biernie zawodowa (dotyczy osoby biernej zawodowo). 

4. Kopia/kopie umowy o pracę/ umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu i 

wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne od wszystkich płatników 

(dotyczy osoby ubogiej pracującej, zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub pracującej w ramach 

umowy cywilno-prawnej). 

5. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby z niepełnosprawnością). 

6. Kopia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub inny równoważny dokument  

potwierdzający podjęcie pracy lub zamiar podjęcia pracy, kopia potwierdzenia zameldowania na czas 

określony lub stały, kopia karty pobytu lub zezwolenie na pracę (dotyczy repatriantów/ imigrantów).  

7. Zaświadczenie z KRUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, oświadczenie/ deklaracja o 

rezygnacji z ubezpieczenia KRUS (dotyczy osoby odchodzącej z rolnictwa).   

8. Kopia świadectwa pracy, decyzja o przyznaniu dodatku solidarnościowego, zaświadczenie z ZUS i 

KRUS o nieodprowadzaniu i  wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne od wszystkich płatników, oświadczenie o utraty pracy w wyniku pandemii COVID-19 

(dotyczy osoby, która utraciła prace w wyniku pandemii COVID-19).  

9. Oświadczenie uczestnika projektu.  


