Data ....................................
POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z
2008 roku Nr 69, poz. 415 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2009 roku w
sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej(Dz. U. Nr 62, poz. 512).

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku
Sam fakt złożenia wniosku nie jest równoznaczny z przyznaniem środków finansowych i nie
zwalnia z potwierdzania gotowości do pracy
WNIOSKI

NIEKOMPLETNE

I NIEPRAWIDŁOWO
UWZGLĘDNIANE

SPORZĄDZONE NIE BĘDĄ

I. Dane osobowe wnioskodawcy:
1.Imię i nazwisko: ........................................................................... imię ojca...........................................
2. Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................
adres pobytu stałego ...............................................................................................................................
adres pobytu czasowego ..........................................................................................................................
3 Telefony: stacjonarny, komórkowy ........................................................................................................
4. Stan cywilny: ..........................................................................................................................................
5. Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................................
6. Numer PESEL: ......................................................................................................................................
7. Numer NIP: ...........................................................................................................................................
8. Seria i numer dokumentu tożsamości: ...................................................................................................
9. Rodzaj dokumentu tożsamości i oznaczenie organu, który go wydał: ..................................................
.................................................................................................................................................................
10.Data ostatniej rejestracji w PUP ............................................................................................................
11.Zawód wyuczony:..................................................................................................................................
12.Zawód ostatnio wykonywany: ..............................................................................................................
13.a)Ukończone szkolenia, posiadane uprawnienia: ..................................................................................
...............................................................................................................................................................
b) doświadczenie praktyczne w zakresie wnioskowanej działalności ..................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
c) doświadczenie teoretyczne w zakresie wnioskowanej działalności ..................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
II. Dane szczegółowe zamierzonej działalności gospodarczej.
1. Wnioskuję o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w
wysokości ................................. zł., słownie ........................................................................................
…………………………………………………………………...…………………………………….
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2. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej) będzie: .......................................................................................................
................................................................................................................................................................
Symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności(PKD) …………...………………

3. Zamierzoną działalność prowadzić będę pod adresem .......................................................................
................................................................................................................................................................
w lokalu, który jest własnością ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Prowadziłem / nie prowadziłem* działalności gospodarcze:
W przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej:
(obowiązkowo dostarczyć zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej)
- rodzaj działalności ............................................................................................................................
- okres prowadzenia działalności ........................................................................................................
Przyczyny likwidacji........................................................................................................................
5. planowaną działalność zamierzam rozpocząć od dnia ....................................................................
6. Podjęte i planowane przeze mnie przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne na rzecz planowanej
działalności:

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7.

Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8. Wymagane i posiadane zezwolenia, koncesje, itp................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Rozpoznanie rynku (konkurencja, dostawcy, odbiorcy): .....................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Z tytułu planowanej działalności zamierzam zatrudnić

......................................... pracowników.
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III. Analiza finansowa
Tabela III. 1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej (zakup środków
trwałych, materiałów, towarów, przygotowanie lokalu, reklama, opłaty, inne)
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA
Środki własne
Środki Funduszu Pracy Inne źródła
LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE
(wnioskowane)

RAZEM
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Tabela III.2. Specyfikacja wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych,
materiałów, maszyn, towarów, usług, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu urządzeń, towarów
oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków
LP.
SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA ZAKUPÓW

KWOTA W ZŁ.

PLANOWANY
TERMIN ZAKUPU

PODSTAWA ROZLICZENIA
(FAKTURA, UMOWA,
RACHUNEK)

RAZEM

W przypadku wnioskowania o zakup pojazdu przeznaczonego do transportu
proszę dołączyć kserokopię prawa jazdy.
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IV. Forma zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie
działalności gospodarczej:
Proponowana forma zabezpieczenia ( poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o
poddaniu się egzekucji przez dłużnika) ………………………………………………………………….
(Poręczyciele zobowiązani są stawić się wraz ze współmałżonkiem w dniu podpisania umowy;

V. Oświadczam, iż:
1. Jestem / nie jestem* zadłużony(a) z tytułu zaciągniętej pożyczki bądź kredytu.
Jeśli tak, to gdzie? .............................................................................................................................
Kwota zadłużenia, termin spłaty: .....................................................................................................
2. Nie korzystałem(am) / korzystałem(am)*, z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
3. Nie prowadzę ani nie mam zawieszonej działalności gospodarczej;
4. Nie prowadziłem/łam działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku;
5. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem;
6. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej;
7. Nie byłem/łam karany/a w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny;
8. Rezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
9. Nie złożyłem/łam wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty;
10. Nie odmówiłem/am, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bez uzasadnionej
przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia,
stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót
publicznych.
11. Nie posiadałem/am wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.
12. Korzystałem (am)/ nie korzystałem(am) z pomocy publicznej de minimis w okresie trzech lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy
Pomoc de minimis otrzymana w okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia ……...........................................
…….……......................................................................................................................................................
i inna pomoc publiczna
……………………………………………………………………………………………………………...
13. Oświadczam, iż zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego
oświadczenia o uzyskaniu pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
podpisania umowy z powiatowym Urzędem Pracy w Poddębicach otrzymam pomoc publiczną.
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach moich danych
osobowych dla celów związanych ze wskazaną wyżej sprawą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
15. Przyjmuję warunki określone w Zasadach dotyczących przyznania bezrobotnemu środków na
podjęcie działalności gospodarczej.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego „za składanie
fałszywych zeznań” oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe.
*niepotrzebne skreślić
........................................................
data i czytelny podpis
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Załączniki do wniosku:
1 Kserokopia aktu własności lokalu bądź umowy: najmu, przyrzeczenia, dzierżawy, , zgody
właściciela.
2. Kopie dokumentów świadczącym o kwalifikacjach do prowadzenia wnioskowanej działalności
świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie wnioskowanej działalnościświadectwa, dyplomy.
4. Kserokopia przyrzeczenia koncesji – dotyczy działalności gospodarczej wymagającej koncesji.
5. W przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej kopia zaświadczenie o
wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
6. W przypadku wnioskowania o zakup samochodu kserokopia prawa jazdy.
Oryginały ww. Dokumentów należy przedłożyć do wglądu.
UWAGA: O środki nie może ubiegać się osoba, która jest właścicielem (lub posiadaczem
[samoistnym lub zależnym (dzierżawa)] - ani jej współmałżonek nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych ani gospodarstwa stanowiącego
dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych.
Wyjątek: art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy/ Dz. U. nr 69,
poz. 415 z 2008 z późn. zm/

………………………………………………………………………………….…………………………
Opinia PUP w Poddębicach
1. Informacja Pośrednika (pok.3):

W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bezrobotny odmówił* /nie odmówił * bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia,
stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac
interwencyjnych lub robót publicznych.
...............................................................................
(data i podpis)
2. Opinia Doradcy Zawodowego (pok. nr 1)
................ ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................
(data i podpis)
3. Informacja Działu IR:
A. Bezrobotny nie otrzymał / otrzymał * dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
B. Bezrobotny spełnia/ nie spełnia * warunki/ów do otrzymania pomocy publicznej de minimis w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
albo do pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr
875/2007 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w
ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.
Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).
C. Wniosek jest / nie jest * kompletny i prawidłowo sporządzony.
...............................................................................
(data i podpis)
* - niepotrzebne skreślić
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