WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU
LUB ABSOLWENTOWI CIS ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY
NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
LUB PRZYSTĄPIENIE
DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ *
Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia
2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 456 z późn. zm.); ustawa z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm., z 2008 r.
Nr 93 poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381); ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.), Kodeks Cywilny.

I.

Dane Wnioskodawcy.
1. Nazwisko i imię: ………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………….
3. Dowód osobisty:
Nr i seria ………………………………………………………………………...
Wydany przez ……………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………..
4. Stan cywilny: …………………………………………………………………….
5. Telefon: …………………………………………………………………………..

II.

Informacje o planowanym przedsięwzięciu i źródłach finansowania.
(max. 4-krotne przeciętne wynagrodzenie na jednego członka założyciela spółdzielni lub 3-krotne
przeciętne wynagrodzenie na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu)

1. Kwota wnioskowanych środków na założenie* / przystąpienie do istniejącej
spółdzielni *:
………………………………….………………………….
(słownie: …………………………………………………………………………)
2. Nazwa spółdzielni socjalnej:
……………………………………………………………………………………..
*- niewłaściwe skreślić
3. Adres siedziby spółdzielni socjalnej oraz miejsce prowadzenia działalności
spółdzielni jeśli jest inne niż siedziba główna
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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4. Rodzaj prowadzonej / planowanej działalności przez spółdzielnię wraz
z numerem PKD:
………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Prawo do lokalu
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..…
6. Szczegółowa specyfikacja wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia:
Rodzaj wydatków

KWOTA

Wkład do spółdzielni socjalnej
(maksymalnie 100%)
Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnych
do wyposażenia miejsca pracy, koszty
oprogramowania
Zakup materiałów i surowców niezbędnych dla
realizacji
założonego
przedsięwzięcia
gospodarczego lub towarów

Reklama
Drobne remonty
Opłatę wpisowego
Koszty całkowite w PLN:

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia:

KWOTA
Środki własne Wnioskodawcy
Środki z Funduszu Pracy
Inne (proszę wymienić):

Środki razem w PLN:

8. Przewidywane efekty ekonomiczne realizowanego przedsięwzięcia:
Rok

2015

2016

…….
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Przychody w PLN
Koszty ogółem w PLN
Zysk netto

III

Opis planowanego przedsięwzięcia:
1. Profil i zakres działalności
/działalności poboczne)

(przedmiot

działalności,

działalność

główna

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Organizacja firmy – pracownicy, współpracownicy, sposób zarządzania i formy
zatrudnienia, zakres zadań i odpowiedzialności
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. Opis produktu – charakterystyka oferty
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Planowany zakres terytorialny działania
……………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Dostawcy surowców / towarów
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Charakterystyka klientów i kanały dystrybucji (opis grupy docelowej odbiorców,
oświadczenia o współpracy, formy sprzedaży itp.)

3

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Analiza konkurencji (ilość, wielkość, lokalizacja, możliwości)
….…...……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. Planowane działania w zakresie promocji i reklamy (forma, wielkość, zasięg)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
9. Planowany

własny

wkład

rzeczowy

(środki

transportu,

narzędzia,

nieruchomości, itp.- komentarz do ujęcia liczbowego w tabeli pkt II ppkt 7 )
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10. Zbiorcza analiza przewidywanych efektów ekonomicznych planowanego
przedsięwzięcia – (komentarz do ujęcia liczbowego zawartego w tabeli pkt II
ppkt 8):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

IV. Informacje dodatkowe.
1. Rachunek bankowy Wnioskodawcy
……………………………………………………………………….. ……………………………...

2. Czy Wnioskodawca prowadził inną działalność gospodarczą lub był
członkiem spółdzielni socjalnej?
TAK
NIE
4. Jeśli tak, to proszę podać przyczyny i datę zaprzestania działalności lub
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wystąpienia z tej spółdzielni: …………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
V. Zabezpieczenie zwrotu środków.
Jako zabezpieczenie zwrotu środków proponuję*:
1. Poręczenie cywilne / małżonek poręczyciela wyraża pisemną zgodę na poręczenie/.
a. ……………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko, adres, źródło uzyskania dochodu, kwota dochodu/
b. …………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko, adres, źródło uzyskania dochodu, kwota dochodu/
2. gwarancja bankowa
3. blokada rachunku bankowego
 właściwe podkreślić
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym
na dzień składania wniosku.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego za złożenie
fałszywych oświadczeń.

………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
( czytelny podpis Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS:
Oświadczam, że:
1. Nie otrzymałem(am) bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
2. W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie
odmówiłem/am bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i
Integracja, nie przerwałem/am z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego
planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w
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ww. ustawie, po skierowaniu podjąłem/am szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych,
staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ww. ustawie;
3. W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie
prowadziłem/am działalności gospodarczej;
4. W okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie
posiadałem/am wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej;
5. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem;
6. W okresie 12 miesięcy po dniu zawarcia spółdzielczej umowy o pracę nie podejmę innego
zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, inne);
7. W okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie byłem /am karany/a za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.
U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 roku
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2002 roku Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.);
8. Nie złożyłem/am wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
wniosku o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
do innego Prezydenta/Starosty.

……………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że:
1. Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku niewykorzystania środków zgodnie

z przeznaczeniem lub naruszeniem innych warunków umowy zwrócę otrzymaną kwotę
wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymanego wezwania.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku niewykorzystania środków zgodnie
z przeznaczeniem lub naruszeniem innych warunków umowy zwrócę otrzymaną kwotę
wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymanego wezwania.
3. Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zwrotu równowartości odliczonego lub
zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych
środków zobowiązany/a będę do jego zwrotu, w terminie:
a) określonym w umowie o przyznanie środków, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia
złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku
od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w
przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku
podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny
okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego,
absolwenta CIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od
towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany
okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

……………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy

…………………, dnia ..……………
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WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ:
1. Kopia statutu spółdzielni, kopia uchwały o powołaniu spółdzielni i przyjęciu statutu, lista
członków spółdzielni, protokół z zebrania założycielskiego,
2. Dokument potwierdzający uprawnienia do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność
(umowa najmu, przedwstępna umowa najmu, akt własności, użyczenia, itp.),
3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis ( zał. 1),
4. Pisemne oświadczenie założyciela spółdzielni socjalnej (zał. 2), Informacja o wielkości i
przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis. ( zał. 3).
5. Absolwenci CIS dołączają dodatkowo zaświadczenie wydane przez CIS potwierdzające status
absolwenta CIS.
6. Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
Urząd może zażądać innych dokumentów i informacji umożliwiających rozpatrzenie wniosku.


Wniosek składa osobno każdy bezrobotny, absolwent CIS, potencjalny członek
spółdzielni indywidualnie.



Do dnia podpisania umowy dotyczącej przyznania środków FP na podjęcie
działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, członkowie spółdzielni nie
mogą dokonywać zakupów wyszczególnionych w specyfikacji wydatków, nawiązywać
stosunku pracy oraz dokonywać zgłoszenia o podleganiu obowiązku podatkowemu
i ubezpieczeniowemu w stosownych instytucjach.
Zakupy ze środków Funduszu Pracy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie od dnia
podpisania umowy z urzędem.
Wydatki poniesione przed tym terminem nie będą rozliczane, a wydatkowana kwota
podlegać będzie zwrotowi.

Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się
datę wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej. Data ta nie może być
wcześniejsza niż termin wypłaty środków Funduszu Pracy na założenie spółdzielni.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą i stanem
faktycznym na dzień składania wniosku.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego za złożenie
fałszywych oświadczeń.
Wiarygodność danych wyszczególnionych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………………
/miejscowość i data /

…………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU PRZYSTĘPOWANIA DO ISTNIEJĄCEJ
SÓŁDZIELNI SOCJALNEJ:
Informacja o Spółdzielni Socjalnej, do której bezrobotny, absolwent CIS przystępuje
zawierająca: nazwę, rok założenia, aktualna liczbę członków i rodzaj prowadzonej działalności,
2.
Uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego, absolwenta CIS jako członka oraz
pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12
1.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości
określonej w zobowiązaniu,
Pisemna informacja spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez spółdzielnię w dniu wydawania
informacji z opłacaniem z terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,
Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nieposiadaniu
nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
Pisemna informacja spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji,
Pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego, absolwenta CIS do
spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni,
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis ( zał 1),
Informacja o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis. ( zał. ,
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.



W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku urząd powiadamia
wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Spółdzielnia socjalna nie może przyjąć bezrobotnego, absolwenta CIS
do spółdzielni i zawrzeć z nim spółdzielczej umowy o prace lub innej formy określonej w art.
201 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze, przed dniem zawarcia umowy
o przyznanie z Funduszu Pracy środków pomiędzy bezrobotnym, absolwentem CIS
a urzędem pracy.

Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych przez przystępującego do spółdzielni uznaje się datę zawarcia spółdzielczej
umowy o pracę. Data ta nie może być wcześniejsza niż termin wypłaty środków Funduszu
Pracy na przystąpienie do spółdzielni.


Wnioski są rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy wewnętrzne.

Wszystkie wskazane załączniki muszą być czytelnie podpisane przez wnioskodawcą. Przedłożone
kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego za
złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………, dnia ..……………
miejscowość

........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
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