
 

 

Załączniki do wniosku Wn-O 

 

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do 

wglądu). 

2. Wynik badania przydatności zawodowej (zaświadczenie lekarza medycyny pracy bądź 

zespołu stwierdzającego możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej 

działalności gospodarczej lub rolniczej). 

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby pozostającej 

bez pracy oraz fakt nie korzystania z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej lub 

rolniczej.  

4. Informacja o dochodzie wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

5. Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (biznesplan). 

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności w okresie            

12 m-cy przed datą złożenia wniosku. 

7. Oświadczenie, że nie toczy się wobec wnioskodawców postępowanie karne. 

8. Oświadczenie, że byłem/nie byłam karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia 

wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997r. K.K (Dz.U z 2018. poz. 1600 z późń.zm.). 

9. Oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o posiadaniu zadłużenia (pod 

rygorem przewidzianym art.233 § 1 K.K. 

10. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha w przypadku 

wnioskodawcy zamierzającego podjąć działalność rolniczą. 

11. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wygaśnięciu obowiązku w podatku rolnym w 

odniesieniu do działalności rolniczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z 

tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej co najmniej 12 miesięcy 

przed datą złożenia wniosku 

12. Zaświadczenia poręczycieli w przypadku poręczenia cywilnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi dochody ( o ile dotyczy). 

13. Informacje o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i 

ostatnich 2 lat wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis. 

14. Oferty cenowe dotyczące zakupu przedmiotu dofinansowania. 

15. Kserokopia dokumentu informującego o uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych 

np. zaświadczenia o ukończonych kursach, przekwalifikowaniu zawodowym itp. 

16. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być 

prowadzona działalność gospodarcza 

17. Kserokopia pozyskanych zezwoleń, koncesji, licencji itp. 

18. Pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu osoby niepełnosprawnej do 

spółdzielni socjalnej jako członka 

19. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc) 

20. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez spółdzielnię 

socjalną z podatkami (ważne 3 miesiące) 

21. Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważne 3 miesiące) 

 



 


