
Wniosek pobrano ze strony http://Biznes.Gazetka.EU 

 
............................................................... 
(imię i nazwisko) 
...............................................................  
(adres zamieszkania)  
............................................................... 
(data urodzenia, PESEL) 
............................................................... 
(seria i nr dowodu osobistego i organ wyd.) 
............................................................... 
(nr telefonu) 
............................................................... 
............................................................... 
(NIP) 

Sz.P. 
Starosta powiatu ................. 
za pośrednictwem 
Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w ........................................... 

 
 

WNIOSEK  
w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. /Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm./ oraz Rozporzą-
dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 /Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz.2002 z późn. zm./ 
 
I. Wnoszę o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w  wysokości: 
......................................…..zł,  
(słownie złotych .......................................................................................................................) 
w celu......................................................................................................................................... 

           (krótki opis zamierzonego przedsięwzięcia , określenie rodzaju działalności gospodarczej w/g Polskiej Klasyfikacji Działalności ) 

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
II. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia 
........................................ 

III. Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą pod adresem:................................................. 
.................................................................................................................................................... 
w lokalu , który (np. jest moją własnością na podstawie /aktu notarialnego, własności/, jest 
własnością /tu personalia właściciela/ a ja jestem najemcą na podstawie /umowa najmu, 

umowa uŜyczenia/) ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

IV. Do dnia złoŜenia wniosku  
a) podjąłem (-am) następujące przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne w celu 
uruchomienia zamierzonej działalności .............................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
b) uzyskałem (-am) niezbędne pozwolenia /wymienić, jakie/?  
 ................................................................................................................................................. 
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 .................................................................................................................................................. 
c) odbyłem (-am) szkolenie /wskazać rodzaj szkolenia/ 
   ................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................. 

V. Aktualnie mam (nie mam)* zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych poŜyczek, kre-
dytów lub wobec Skarbu Państwa. 
Jeśli tak, to: ............................................................................................................................ 
 (podać: gdzie, wysokość zobowiązania i forma zabezpieczenia oraz dokument  potwierdzający regulowanie wpłat) 

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

................................................................................................................................................. 
VI. Aktualnie jestem (nie jestem)* zobowiązany z tytułu udzielonych poręczeń. 

Jeśli tak, to: ............................................................................................................................ 
 (gdzie, wysokość poręczenia) 

................................................................................................................................................. 
* niepotrzebne skreślić 

VII. Proponowane formy zabezpieczeń: 
Zabezpieczeniem przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej będzie 
(*właściwe zaznaczyć): 

1. Poręczenie cywilne* 
 Poręczyciele: 
a) .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................ 

b) .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................ 

 (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL poręczyciela) 
 

2.  Weksel z poręczeniem wekslowym (awal)* 
Poręczyciele: 
a) .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

b) .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL poręczyciela) 

 
3. Gwarancja bankowa* 
4. Zastaw na prawach lub rzeczach 
5. Blokada rachunku bankowego* 
6. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŜnika* 

 
Uprzedzony / a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za fałszywe 
zeznania w brzmieniu: 

„Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”  

prawidłowość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.   
 
..............................      ................................ 

(data)       (podpis wnioskodawcy) 

 
        ............................................ 
                   ( podpis współmałŜonka wnioskodawcy) 
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Załączniki: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków przez bezrobotnego do otrzymania z Funduszu 

Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. 
2. Kalkulacja wydatków, niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej. 
3. Specyfikacja i harmonogram zakupów 
4. Biznes-plan. 
5. Analiza finansowa przedsięwzięcia – kalkulacja dochodów i kosztów, przewidywane 

efekty ekonomiczne. 
6. Oświadczenie (zgoda) współmałŜonka na otrzymanie dotacji. 
7. Oświadczenie o pomocy publicznej. 
8. Przyrzeczenie koncesji (dotyczy działalności gospodarczej wymagającej koncesji). 
9. Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu. 
10. KsiąŜeczka Wojskowa  

 
Załącznik nr 1 

 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
O Ś W I A D C Z E N I E  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za 
fałszywe zeznania, który mówi: 
„Kto składając zeznanie mające słuŜyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym pos-
tępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3.” 
oświadczam, Ŝe: 
1. Korzystałem (-am)* nie korzystałem (-am) w okresie 5 lat poprzedzających dzień zło-
Ŝenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na pod-
jęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 

2. Prowadziłem (-am)*  nie prowadziłem (-am) działalności gospodarczej w okresie 12 
miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku; 

3. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem; 
4. Nie podejmę zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia pro-
wadzenia działalności gospodarczej; 

5. Nie byłem (-am)* byłem (-am) karany(-a) w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wnios-
ku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny; 

6. Nie złoŜyłem (-am) wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodar-
czej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty; 

7. W lokalu, w którym zamierzam prowadzić działalność gospodarczą, na którą obecnie 
staram się o środki z Funduszem Pracy, nie była/jest/nie jest* prowadzona działalność 
gospodarcza przez osobę spokrewnioną ze mną w I stopniu pokrewieństwa lub spowi-
nowaconą ze mną w I stopniu powinowactwa. 

8. Spełniam warunki do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej wy-
nikające z: 
1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania 
art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE 
L 10 z 13.01.2001 r., str. 0030-0032) 

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy 
kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2002 z późn. 
zm.); 

          ..................................................                                               ........................................................... 
         ( miejscowość, dnia )                                                                 ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 

KALKULACJA WYDATKÓW,  
NIEZBĘDNYCH DO URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ* 

Lp. Wyszczególnienie 
Środki 
własne  
(w zł) 

Środki 
z Funduszu Pracy  

    Dotacja  
(w zł) 

Inne źródła 
finansowania 

(w zł) 

Razem  
(w zł) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RAZEM:     

 

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

    (podpis wnioskodawcy) 

* w kalkulacji naleŜy uwzględnić w szczególności zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie 
lokalu, opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
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Załącznik nr 3 
 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM ZAKUPÓW 

                                   W RAMACH WNIOSKOWANEJ DOTACJI 
 

 

 
L.p. 
 

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW 
 

KWOTA 
(w zł) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

RAZEM 
 

 
 
 
 

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

                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 4 

 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 

PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (wzór biznes-planu) 

dla ubiegającego się o dotację z Funduszu Pracy 
1. Osobisty kwestionariusz informacyjny 
• Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania 
• Wiek i stan cywilny 
• Wykształcenie-zawód wyuczony, zawód wykonywany 
• Zawód i miejsce zatrudnienia współmałŜonka 
• Przebieg twojego zatrudnienia 
• Czy kierowałeś zespołem ludzi 
• Czy miałeś do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek 
• Jakie masz doświadczenie związane z planowanym przedsięwzięciem 
• Czy posiadasz kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej, którą zamierzasz uruchomić 
• Ile osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
• Jaki jest miesięczny dochód twojej rodziny 
• Jaki posiadasz majątek 
2. Lokalizacja przedsięwzięcia 
• Gdzie, dlaczego zlokalizowane będzie przedsięwzięcie 
• Forma własności lokalu – własny, wynajęty 
• W przypadku najmu lokalu prosimy o podanie okresu, na który jest podpisana umowa i wysokość czynszu 
• Stan techniczny lokalu (planowane remonty: przewidywane terminy i koszty) 
• Powierzchnia lokalu w metrach kw. (powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, biurowa) 
• W przypadku działalności handlowej i usługowej określić usytuowania względem głównych szlaków 
komunikacyjnych i handlowych 

3. Ocena rynku 
• Kto będzie dostawcą twoich surowców lub towarów 
• Kto będzie korzystał z twojej produkcji, usług, sprzedaŜy 
• Z jakich obszarów moŜesz przyciągnąć klientów 
• Struktura ludności na tych terenach (robotnicy, ludność wiejska i inne) 
• Jakie dochody powinni mieć twoi klienci 
• Liczba mieszkańców miejscowości, dzielnicy, wsi gdzie będzie zlokalizowane przedsięwzięcie 
• Czy uwaŜasz, Ŝe twoje przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duŜy rynek, aby było opłacalne 
4. Konkurencja 
• Czy konkurencja na twoim rynku jest duŜa 
• Wymień swoich konkurentów 
• Czy takie same lub podobne przedsięwzięcia ostatnio odeszły z rynku (zbankrutowały) 
5. Plan wejścia na rynek 
• Jakich metod będziesz uŜywał aby sprzedać swoje produkty, usługi, towar 
• Jak będziesz reklamował swoją działalność 
• Dlaczego uwaŜasz, Ŝe klienci będą korzystać z twoich usług 
• Czym zamierzasz konkurować – ceną czy jakością 
• Jak zamierzasz ustalać ceny 
• Czy będziesz zatrudniał pracowników 
6. Analiza finansowa przedsięwzięcia 
• Ile pieniędzy będziesz potrzebował, aby rozpocząć działalność 
• Jak zamierzasz je zdobyć 
• Jakie będą koszty i dochody prowadzonej działalności – dołącz wypełnioną kalkulację dochodów i kosztów 
• Jak zamierzasz rozwiązać problem księgowości 
• Co juŜ zrobiłeś aby rozpocząć działalność gospodarczą, jakie poniosłeś koszty 
7. Ryzyko 
• Jakie jest główne ryzyko związane z twoją działalnością 
8. Zadania prawne 
• Jaką formę prawną będzie miała twoja działalność 
• Czy będziesz potrzebował specjalnych zezwoleń 
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Załącznik nr 5 
 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
KALKULACJA DOCHODÓW I KOSZTÓW 

PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 

Przychody i Koszty Miesiąc Rok 

A. Przychody     

- przychody ze sprzedaŜy     

- inne przychody (jakie, np. usługi)     

      

B. Koszty     

- koszt zakupu towarów (materiałów, surowców)     

- wynagrodzenia     

- narzuty na wynagrodzenia     

- amortyzacja     

- czynsz dzierŜawny     

- koszt transportu     

- koszt opakowań     

- energia elektryczna     

- woda, c.o., gaz     

- zuŜycie materiałów i przedmiotów nietrwałych     

- usługi obce     

- podatki (np. od nieruchomości)     

- ubezpieczenie działalności (m.in. ZUS)     

- inne koszty (reklama, telefon, Internet)     

- odsetki w przypadku posiadania kredytu     

      

RAZEM: KOSZTY     

      

ZYSK BRUTTO (A. - B.)     

      

Podatek dochodowy     

Zysk netto     

Rata kredytu w przypadku posiadania kredytu     

ZYSK POZOSTAŁY     

........................................... 
(podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 6 
 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgoda współmałŜonka na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 
Ja .................................................................................................................................................. 
jako małŜonek/małŜonka  

P. ........................................................................................................ 

wyraŜam zgodę na pobranie przez mego męŜa /moją Ŝonę/ dotacji udzielonej z Funduszu Pra-
cy przez Starostę Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Mińsku Mazowieckim 

dla P. ............................................................................................................................................. 

zam. .............................................................................................................................................. 

z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

w kwocie: .................................................... złotych 

(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

(miejscowość) dnia .................................................................. 

............................................................................. 
(własnoręczny podpis współmałŜonka) 

............................................................................. 
(imię, nazwisko) 

............................................................................. 
(imiona rodziców) 

............................................................................. 
(data i miejsce urodzenia) 

............................................................................. 
(seria i numer dowodu osobistego, PESEL) 

............................................................................. 
(nazwa organu wyst. dowód osobisty) 

Własnoręczny podpis potwierdzam: 

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

(pieczęć i podpis pracownika PUP) 
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OŚWIADCZENIE 
WyraŜam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu Pracy niezbędnych w procedurze udzielania jednora-

zowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

(data urodzenia) 

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

(adres zamieszkania) 

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

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

(miejscowość, data)        (czytelny podpis)  
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Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy: 
 
   POWIATOWY URZĄD PRACY                                               
     W ................................................ 

                                                        
 

OPINIA 
DORADCY ZAWODOWEGO 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DOTACJĘ* 
 

IMIĘ I NAZWISKO: 
 

 

PESEL: 
 

 

Kwalifikacje zawodowe 
Dobre 
(2) 

Niskie 
(1) 

Brak 
(0) 

Utrata zdolności do pracy w 
dotychczasowym zawodzie 

Nie 
(2) 

Trudno powiedzieć 
(1) 

Tak 
(0) 

Zmiana kwalifikacji w związku 
z brakiem propozycji 

odpowiedniego zatrudnienia 

Nieuzasadniona 
(2) 

Wskazana 
(1) 

Konieczna 
(0) 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej poprzez odbycie 

szkolenia 

Nieuzasadnione 
(2) 

Wskazane 
(1) 

Konieczne 
(0) 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej poprzez 
samozatrudnienie 

Nieuzasadnione 
(0) 

Wskazane 
(1) 

Konieczne 
(2) 

 
TREŚĆ OPINII: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

……………………………….. 
     (podpis i pieczątka doradcy) 

 


