Wn – O

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej

Podstawa prawna : Art.12a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U nr 123,poz.776 z póź.zm.).
Składający

Adresat

: Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielnio socjalnej.
: Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu

A. Dane o wniosku
1.Wniosek1

2.Numer akt

3. data wpływu

 1. zwykły  2. korygujący
B. Dane ewidencyjne wnioskodawcy
B 1. Dane ewidencyjne i adres wnioskodawcy
4.Imię ( imiona) i nazwisko wnioskodawcy

5. NIP

7. Województwo

9. Kod pocztowy
14. telefon2

6. PKD

8. Miejscowość

10.Poczta

11. ulica

15. faks

B2. Adres do korespondencji
17.kod pocztowy

18. poczta

22.telefon2

23. faks

12. nr domu

13.nr lokalu

16.E-mail

wypełnia wnioskodawca mający inny adres korespondencyjny niŜ adres wykazany
w bloku B1

19.ulica

20.nr domu

21.nr lokalu

24. E-mail

B3. Rachunek bankowy
25. Nazwa banku

26.Numer rachunku bankowego

C. Dane dotyczące wnioskowanej pomocy
27.Wnioskowana
kwota

28. Rodzaj działalności

29. Forma zabezpieczenia

30.Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności ( w skali roku- w oparciu o rachunek wyników)
- przychody ze sprzedaŜy( usług, towarów, produktów)
- koszty działalności
- wydatki (ZUS -składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela, podatek dochodowy )

- zysk netto

1
2

w odpowiednich polach naleŜy wstawić znak x
naleŜy takŜe podać numer kierunkowy

1

D. Wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania (1)3
Rodzaje kosztu/ wydatku

Lp.

kwota

31.

32.

2

33.

34.

3

35.

36.

4

37.

38.

5

39.

40.

6

41.

42.

7

43.

44.

8

45.

46.

9

47.

48.

10

49.

50.

1

3

wykazać koszty i wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesieniem wkładu do
spółdzielni socjalnej po raz pierwszy lub z ponownym podjęciem tej działalności lub ponownym wniesieniem
wkładu do spółdzielni socjalnej, w szczególności dotyczące pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz
odbycia szkoleń, zakupu środków trwałych , materiałów, towarów, opłaty wpisowego lub wkładu do spółdzielni
socjalnej ( w kwocie brutto).
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D. Wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania (2)4
Rodzaje kosztu/ wydatku

Lp.

kwota

51.

52.

11
12

53.

54.

13

55.

56.

14

57.

58.

15

59.

60.

16

61.

62.

17

63.

64.

18

65.

66.

19

67.

68.

20

69.

70.

21

71.

72.

22

73.

74.

23

75.

76.

24

77.

78.

25

79.

80.

81.
Razem5
82.
Wkład własny
Do sfinansowania z wnioskowanych środków6

4

83.

Wykazać koszty i wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesieniem wkładu do
spółdzielni socjalnej po raz pierwszy lub z ponownym podjęciem tej działalności lub ponownym wniesieniem
wkładu do spółdzielni socjalnej, w szczególności dotyczące pozyskania lokalu ,uzyskania niezbędnych pozwoleń
oraz odbycia szkoleń, które zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia , oraz koszty i wydatki
przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych , materiałów, towarów, pozyskania lokalu, opłatę
wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków ( w
kwoce brutto).

3

5

Poz. 81 = poz.32+ poz.34 + poz.36+poz.38+

poz.40+poz.42+poz.44+poz.46+poz48+poz.50+poz.52+poz.54+poz.56+poz.58+poz.60+poz.62+poz.64+poz.66+poz.68

+poz.70+poz.72+poz.74+poz.76+poz.78+poz.80. .
6

Poz.83 = poz. 81- poz.82 .JeŜeli róŜnica poz.81 i 82 jest większa od piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” , na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2004r nr 39, poz. 353 z późn. zm.) – wpisać
piętnastokrotność tego wynagrodzenia.

E. Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia ( w skali roku)
I..P
1.

PRZYCHODY
ze sprzedaŜy towarów

2.

ze sprzedaŜy usług

3.

ze sprzedaŜy produktów

ROK

RAZEM PRZYCHODY:
II

KOSZTY:

1.

zakup towarów do handlu

2.

zakup materiałów i surowców

3.

koszty zleceń

4

5

wynagrodzenia brutto pracowników

6.

składki na ubezpieczenie społeczne,
-od wynagrodzenia pracowników –
ZUS, FP,FGŚP
-od właściciela (emer., rent.,chorob.,
wypad.)
amortyzacja

7

czynsz i dzierŜawa

8

paliwo

9.

energia elektryczna

10.

reklama

11.

podatki i opłaty( podatek od nieruchomości, zezw.
na alkohol)

12.

koszty telekomunikacji

13.

koszty remontów

14.

koszty bankowe(prowizje, odsetki)

15.

ubezpieczenie majątkowe ,osobowre

16.

usługi obce-podać jakie( np. usługi księgowe,
transportowe itp.)
RAZEM KOSZTY

III.

DOCHÓD BRUTTO (przychód - koszty)
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IV.

WYDATKI:

1.

ZUS -składki na ubezpieczenie zdrowotne
właściciela

2.
Podatek dochodowy

RAZEM WYDATKI

VI.

ZYSK NETTO ( III – IV)

E. OPIS

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1/. Forma prawna przedsięwzięcia :
………………………………………………………………………………………………………..
2/. Przewidywane PKD…….................................................................................................................
3/. Dokładne określenie miejsca / adres / , planowanej działalności gospodarczej..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4/. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności
…………………………………………………………………………………………………………
5. Krótka charakterystyka zamierzonej działalności ( produkcja/ usługi/handel , odbiorcy
oferowanych produktów lub usług, miejsce i źródła zaopatrzenia, sposób reklamy, konkurencja)
………………………………………………………………………….……….……………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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6/. Jakie do dnia złoŜenia wniosku podjął Pan / i / działania na rzecz działalności:
a/. uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…. …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
b/. posiadane szkolenia ,kursy ,praca zawodowa ( wymienić i załączyć kserokopie potwierdzone za

zgodność z oryginałem )………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c/. przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami
(usługobiorcami, dostawcami, odbiorcami)......................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
d/. zaangaŜowane w przedsięwzięcie środki własne rzeczowe ( np. maszyny, urządzenia , budynki
itp.)
- wymienić główne ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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F. Prawnym zabezpieczeniem przyznanych środków jest poręczenie.
W zabezpieczeniu w formie poręczenia wymaganych będzie 3 poręczycieli , zarobki > 1400
brutto , zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony powyŜej czasu trwania umowy o
przyznanych środkach , emeryci do 70 lat, osoby prowadzące własną działalność gospodarcza:
1/.imię i nazwisko poręczyciela……………………………………………………………………
•

adres zamieszkania …………………………………………………………………………...

•

numer i seria dowodu osobistego………………………………………………………………

•

PESEL …………………………………………………………………………………………..

•

zakład pracy./ emerytura …………………………………..…………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

•

miesięczny dochód brutto ……….…………………………………………………………….

2/. imię i nazwisko poręczyciela……………………………………………………………………
•

adres zamieszkania …………………………………………………………………..………..

•

numer i seria dowodu osobistego ………………………………………………………………

•

PESEL…………………………………………………………………………………………...

•

zakład pracy / emerytura………………………..……………………………..………………
………………………………………………………………………………………………….

•

miesięczny dochód brutto ……………………..………………………………………………

3/. imię i nazwisko poręczyciela……………………………………………………………………
•

adres zamieszkania …………………………………………………………………..………..

•

numer i seria dowodu osobistego ………………………………………………………………

•

PESEL…………………………………………………………………………………………...

•

zakład pracy / emerytura………………………..……………………………..………………
………………………………………………………………………………………………….

•

miesięczny dochód brutto ……………………..………………………………………………

\
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4/. imię i nazwisko poręczyciela……………………………………………………………………
•

adres zamieszkania …………………………………………………………………..………..

•

numer i seria dowodu osobistego ………………………………………………………………

•

PESEL…………………………………………………………………………………………...

•

zakład pracy / emerytura………………………..……………………………..………………
………………………………………………………………………………………………….

•

miesięczny dochód brutto ……………………..………………………………………………

Oświadczam, Ŝe:
•
•
•
•
•

Jestem zarejestrowany( na) w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny (na) albo poszukujący
( ca) pracy niepozostający ( ca) w zatrudnieniu,
 korzystałem ( łam ) /  nie korzystałem ( łam ) ze środków PFRON lub innych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 posiadam /  nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,
 zalegam /  nie zalegam z opłacaniem w terminie podatków,
 byłem (łam) /  nie byłem (łam) karany ( na ) w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku z a
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r –
Kodeks karny ( Dz.U nr 123.poz.776.z póź. zm.)

Oświadczam ,Ŝe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Do wniosku załączam:
•

•

•
•

kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U nr123, poz.776z
póź.zm.),
informację spółdzielni socjalnej o przyjęciu mnie do spółdzielni socjalnej jako członka ,
zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieŜący rok podatkowy i
poprzedzające go dwa lata podatkowe,
informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.

Jestem świadomy ( ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

84. Data sporządzenia wniosku

85. Podpis wnioskodawcy
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Myszków dnia ………………………
………………………………………………
Imię nazwisko

……………………………………………………..
Adres zamieszkania

Oświadczenie wnioskodawcy
o otrzymanej pomocy publicznej de minimis

Oświadczam , Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złoŜenia wniosku o
przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej otrzymałen(am)/ nie
otrzymałem ( am)* środków stanowiących pomoc publiczną de minimis.
W przypadku otrzymania pomocy publicznej de minimis naleŜy wypełnić poniŜsze zestawienie i
dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy
Lp. Organ udzielający pomocy
Podstawa
Dzień
Wartość
Nr
programu
prawna
udzielenia
pomocy w euro pomocowego,
pomocy
decyzji
lub
umowy

Razem: ---------------------Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 &1 kk za składanie fałszywych zeznań , w związku
z przepisem art.75 &2 kpa potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawidłowość
podanych informacji.
•

niepotrzebne skreślić
……………………………………………..
( podpis składającej oświadczenie)
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