
                                                                                            

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY : 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy............................................................ 

 

2. Pesel: .............................................................NIP: ............………..................… 

PKD: (planowane)…………………………………………. 

 

3. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy .............................................. 

 
 

II. DANE  DOTYCZĄCE  WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  I  ICH  

WYKORZYSTANIA. 

 

1. Wysokość wnioskowanej kwoty (max. do wysokości 6 lub 15 krotnego 

przeciętnego wynagrodzenia): ……………………………………………….. 

 

2. Deklarowany udział środków własnych w ogólnych kosztach uruchomienia 

działalności  ........................ 

 

3. Przewidywany termin wydatkowania środków i przedstawienia dokumentów 

(faktur, rachunków) liczony od dnia ich otrzymania ................................... 

………………………………………………………………………………… 

 

4. Przewidywany termin faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej: 

 

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

 

 

III. ZABEZPIECZENIE 

 

Jako formę zabezpieczenia zwrotu środków, w przypadku naruszenia warunków 

umowy dotyczącej ich przyznania proponuję poręczenie cywilne 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 

 



IV. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA     

      PRZEDSIĘWZIĘCIA 

  W skali 

miesiąca w zł. 

W skali 

roku w zł. 

 A. PRZYCHODY ( OBROTY )   

 1. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów   

 a) wysokość miesięcznej produkcji, usług ( np. w tys. 

szt., kg, w jedn. naturalnych ) 

  

 b) cena jednostkowa produktu, usługi   

 c) wysokość marży ( dot. dział. handl. usług )   

 2. Pozostałe przychody   

 B. KOSZTY   

 1. Koszty zakupionych ( a+b+c+d ):   

 a) surowców dla potrzeb produkcji   

 b) materiałów i części zamiennych dla usług   

 c) towarów dla handlu   

 d) opakowań jednostkowych i zbiorczych   

 2. Wynagrodzenia pracowników * ( liczba osób x płaca 

brutto ) 

  

 3. Narzuty na wynagrodzenia pracowników ogółem * 

( składki na ubezpieczenia społeczne należne od 

pracodawcy, FP, FGŚP) 

  

 4. Amortyzacja wg stawek   

 5. Koszty lokalu wg umowy najmu lub podatek od 

nieruchomości w przypadku własnego lokalu 

  

 6. Opłaty eksploatacyjne ( energia, woda, co i inne )   

 7. Transport ( koszty eksploatacyjne ) ogółem :   

 a) własny   

 b) obcy   

 8. Ubezpieczenia firmy   

 9. Inne koszty ( np. reklama, telefon, poczta )   

 RAZEM  KOSZTY   

 C. ZYSK BRUTTO ( A – B )   

 D. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

WŁAŚCICIELA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

( nie wlicza się w koszty, ale odlicza od podstawy 

opodatkowania ) 

  

 E. PODATEK DOCHODOWY   

 F. ZYSK NETTO ( C- E )   

 G. SPŁATA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ 

Wpisać jakich : 

  

  

*jeśli wnioskodawca zamierza zatrudnić pracowników 

 

 

 

 

 

 

 



V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY. 

Oświadczam, że: 

1. przyjmuję do wiadomości, iż w rozliczeniu środków nie będą uwzględniane koszty dokonane 

przeze mnie przed dniem podpisania umowy, 

2. korzystałem(łam) / nie korzystałem (łam) ze środków PFRON lub z innych środków 

publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, 

3. posiadam /  nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, 

4. zalegam / nie zalegam z opłacaniem w terminie podatków, 

5. byłem(łam) / 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 

1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.), 

6.  dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                         

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-

porządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 

• Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z sie-

dzibą przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu (kod pocztowy: 88-100), tel: 52 35 92 255, 

adres e-mail: biuro@pcpr-ino.pl, 

• inspektorem danych osobowych u administratora jest Jacek Krzyżaniak, tel. 500 610 605,               

e-mail: iod@synergiaconsulting.pl; zastępcą inspektora danych u administratora jest                 

Paulina Wójciak, e-mail: iod@synergiaconsulting.pl, 

• celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy                                    

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy                                                  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wszelkich projektów i programów w jakich 

bierze udział PCPR, rekrutacji pracowników, zawierania umów i prowadzenia                             

korespondencji, 

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania                    

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), 

• dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom                   

trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, 

• dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, 

• administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa              

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu                                 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

 
          …………………………                                                  ...................................................... 
                         / data /                                                                                                         /podpis Wnio skodawcy/ 
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Oświadczenie Wnioskodawcy 

 o otrzymanej pomocy publicznej de minimis/innej pomocy 

 dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych 

 

 Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata 

podatkowe: 

 nie otrzymałem/am 

 otrzymałem/am 

środków stanowiących pomoc publiczną de minimis. 

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia                

o udzielonej pomocy de minimis oraz zestawienie otrzymanej pomocy. 

 

Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata 

podatkowe: 

 nie otrzymałem/am 

 otrzymałem/am 

środków stanowiących inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych. 

 

W przypadku otrzymania innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych 

wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej należy wypełnić poniższe zestawienie: 

L.p 
Organ udzielający 

pomocy 

Podstawa 

prawna 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Wartość 

pomocy 

w euro 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

 

 
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Łącznie: 

  

 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawdziwość powyżej podanych 

informacji 

            

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

                                                     (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 


