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Załącznik nr 8  

BIZNESPLAN  

Dokument ten musi być podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez 

Wnioskodawcę. 

  

w ramach projektu nr POWR.01.02.01-22-0057/19 

o nazwie „Młodzi na rynku pracy”,  

realizowanego przez PPH Rarytas J. i R. Markowscy s. j.,  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Nr referencyjny biznesplanu ………………… 

(nadany przez Beneficjenta udzielającego pomocy) 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

 

Dane osobowe 

1. Nazwisko i imię   

2. Miejsce zameldowania, telefon, e-mail    

3. Adres do korespondencji   

4. Wykształcenie zawód  

5. Pesel/NIP  

6. Nazwa banku, nr rachunku bankowego   

7. Dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia)  

8. Informacja o wcześniej prowadzonej działalności 

gospodarczej * 

- rodzaj działalności gospodarczej  

- okres prowadzenia działalności gospodarczej 

- przyczyny rezygnacji 

(*) jeśli dotyczy 

 

9. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej  

w wybranym profilu (należy dołączyć stosowne dokumenty 

np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, 

świadectwa pracy, listy referencyjne itp.) 

 

10. zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz zobowiązania  

z wykupu wierzytelności 

- rodzaj zobowiązań, wobec jakiego podmiotu 

-wysokość zadłużenia na dzień…. 

- sposób spłaty zobowiązania 

-zabezpieczenie  

 

11. poręczenia udzielone przez Wnioskodawcę 

- z jakiego tytułu 
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- kwota 

- na rzecz 

- obowiązuje do …. 

- inne zobowiązania (np. weksle, alimenty, zaległości 

podatkowe i inne – proszę wymienić) 

 

Dane dotyczące tworzonego przedsiębiorstwa / przedsiębiorcy 

1. Planowane miejsce prowadzenia działalności (adres 

siedziby przedsiębiorstwa- o ile jest znany na etapie 

składania wniosku)  

 

 

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Opis planowanego przedsięwzięcia  

1. Planowana data rozpoczęcia działalności  

2. Nazwa i rodzaj działalności w rozumieniu przepisów  

o swobodzie działalności gospodarczej  

 

3. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)  

 

4. Miejsce prowadzenia działalności  

5. Forma organizacyjno – prawna planowanego 

przedsięwzięcia 

 

6. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym  

7. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, 

pożyczka, inne – jakie?) – dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy 

jest wymagany wkład własny 

 

8. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  

- opis działalności będącej przedmiotem planowanego 

przedsięwzięcia (przedmiot i zakres działalności) 

- motywy założenia przedsiębiorstwa 

- krótkie uzasadnienie wyboru branży  

 

9. Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności 

gospodarczej  

- uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, 

zezwolenia, certyfikaty (należy dołączyć stosowne 

dokumenty) 

- odbycie szkoleń 

- przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy  

z przyszłymi kontrahentami (usługobiorcami, 

usługodawcami, dostawcami , odbiorcami) 

-inne 

 

10. Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

-maszyny i urządzenia (należy wymienić) 

-środki transportu (należy wymienić) 

-inne (należy wymienić) 

 

11. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia?  
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Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je 

do planowanej działalności ? 

 

III. PLAN MARKETINGOWY  

Opis produktu / usługi oraz konkurencji 

1. Opis produktu / usług   

2.Główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług (krótka 

charakterystyka wskazująca czy planowane 

przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duży rynek, 

aby jej prowadzenie było opłacalne)   

 

3. Charakterystyka konkurencji (czy w rejonie działania 

istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą 

działalnością i czy stanowią one zagrożenie dla 

planowanego przedsięwzięcia)  

 

4. W jaki sposób planowana działalność będzie 

konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym 

profilu? (należy podać w jaki sposób produkt różni się od 

produktów / usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt 

na rynku?) 

 

5. Proszę wskazać zalety produktu / usługi różnicujące go 

od innych istniejących na rynku produktów /usług. 

 

 

Charakterystyka rynku  

6. Kim będą nabywcy produktów  i usług? Proszę podać 

szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze 

rocznym). 

 

7. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek 

lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? 

 

8. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie 

produktów i usług?  

 

9. Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym 

zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej 

sezonowości?  

 

10. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek? Proszę przeprowadzić 

analizę SWOT 

 

Analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, jakie ono 

stwarza. To metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią 

stojących, gdzie „S” – to silne strony firmy w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród 

konkurencji, „W” – to słabe strony działania firmy, „O” – to szanse rozwoju, „T” – to trudności  

i bariery dla działania i rozwoju firmy: 

 

S-strong (mocne strony) W-weak (słabe strony) 
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O-opportunity (szanse) T-threat (zagrożenia) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Analizę prosimy przeprowadzić według poniższych wskazówek: 

1. Mocne strony – wewnętrzne czynniki pozytywne - należy wymienić m. in. atuty 

swojego pomysłu, zalety proponowanych towarów/usług, charakterystyczne cechy, 

które odróżniają planowaną działalność od innych podobnych, własne umiejętności, 

które są niezbędne dla powodzenia przedsięwzięcia.  

2. Słabe strony – wewnętrzne czynniki negatywne - należy wymienić m. in. czynniki, 

które stanowią o przewadze konkurencji, elementy, które powinny zostać 

usprawnione, błędy których należałoby się wystrzegać w przyszłości, ograniczenia 

wynikające z małych zasobów lub niedostatecznych kwalifikacji. 

3. Szanse – zewnętrzne czynniki pozytywne – należy wymienić m.in. zjawiska  

i tendencje w otoczeniu, które, gdy odpowiednio wykorzystane, staną się impulsem     

do rozwoju, szanse wynikające z rozwoju technologii, ze struktury rynku pracy, 

struktury społeczeństwa, zmian w stylu życia, wzorów społecznych, rządowej oraz 

samorządowej polityki gospodarczej i finansowej. 

4. Zagrożenia – zewnętrzne czynniki negatywne – należy wymienić m. in. bariery 

rozwoju firmy wynikające np. z sytuacji makro i mikroekonomicznej, utrudnienia 

wynikające z przewagi konkurencji, zmiennych warunków na rynku towarów/usług, 

przeszkody wynikające z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, Europy, świata. 

 

Realistyczna analiza ww. czynników pozwoli na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią 

osiągnięcie dwóch głównych celów: 

 wykorzystanie w pełni mocnych stron i pojawiających się szans; 

 ograniczenie słabych stron i skutków zewnętrznych zagrożeń. 

 

Dystrybucja i promocja  

11. Proponowane sposoby wejścia na rynek (jakie 

metody będą stosowane w celu sprzedaży 

produktów/usług) 

 

12. W jaki sposób klienci będą informowani  

o produktach / usługach? Proszę opisać formę promocji 

 



 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020   

/ reklamy. 

13. Jakie będą przewidziane formy płatności (przelew, 

gotówka, karta)?  

 

 

IV. PROGNOZA PRZYCHODÓW Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI  

L.

P. 

Produkt/ 

usługa 
Rocznie 

Rok 2020 Rok 2021 

Kwartał III Kwartał IV Kwartał I Kwartał II 
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Komentarz do ujęcia liczbowego 

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

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

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

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

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

V. ANALIZA PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rachunek zysków i strat  

Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić 

rzetelne dane 

Pozycja Rok w którym została założona 

działalność gospodarcza (n) 

Rok n + 1 Rok n + 2 

ogółem III kwartał  IV kwartał 

PRZYCHODY (brutto)      

1.1 z działalności handlowej       

1.2 z działalności 

produkcyjnej  

     

1.3 z działalności usługowej       
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1.4 spłaty należności      

1.5 inne (należy wymienić 

inne przychody) 

     

1. RAZEM PRZYCHODY      

Koszty (brutto)      

2.1 zakupy towarów      

2.2 zakupy surowców / 

materiałów  

     

2.3 wynagrodzenie 

pracowników  

     

2.4 narzuty na 

wynagrodzenie  

     

2.5 czynsz      

2.6 transport       

2.7 energia, co, gaz, woda      

2.8 usługi obce      

2.9 podatki lokalne      

2.10 reklama       

2.11 ubezpieczenia rzeczowe       

2.12 koszty administracyjne i 

telekom. 

     

2.13 leasing       

2.14 inne koszty      

2.15 odsetki od kredytów       

2.16 amortyzacja       

2. RAZEM KOSZTY      

3. Zmiany stanu produktów  

(+/-)  

     

4. KOSZTY UZYSKANIA 

PRZYCHODÓW  

     

5. ZUS właściciela       

6. ZYSK BRUTTO (1-4-5)       

7. PODATEK DOCHODOWY      

8. ZYSK NETTO (6-7)      

 

Komentarz do ujęcia liczbowego 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………… 

VI. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA 

 

Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w kwocie 23 050,00 PLN, tj. kwocie 

odpowiadającej stawce jednostkowej na samozatrudnienie. 

Sposób rozliczenia stawek jednostkowych:   
Wydatki objęte stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione.  

W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia 

działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi.   

Uczestnik projektu nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych 

w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową 

– gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki 

jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną. Brak konieczności gromadzenia i opisywania 

dokumentów księgowych na potrzeby rozliczeń przyznanego w ramach projektu 

dofinansowania oraz ewentualnej kontroli na miejscu nie oznacza, że podmiot nie jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów i wymogów wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, np. podatkowych, rachunkowych oraz innych regulacji 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że podczas 

rozliczania udzielonego dofinansowania, a także podczas kontroli nie będą weryfikowane 

pojedyncze dokumenty księgowe dotyczące wydatków wskazanych w biznesplanie. Niemniej 

jednak przedsięwzięcia dofinansowane ze środków EFS oraz podmioty, które to 

dofinansowanie otrzymały nadal będą podlegały kontroli. Podczas kontroli będzie 

weryfikowane faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej (czy planowane 

przedsięwzięcie zostało uruchomione i funkcjonuje).  

.  

 

 
Lp. Nazwa towaru/ 

usługi, która 
przewidziana 
jest do 
zakupienia 

Parametry 
techniczne 

lub 
jakościowe 

Wartość 
jednostkowa 

brutto  
(w PLN) 

Ilość Wartość 
ogółem 
brutto  

(w PLN) 

W tym: 

w 
ramach 
wniosk
owanej 
kwoty 

w ramach 
wkładu 

własnego 
(jeśli 

dotyczy)* 

w 
ramach 
innych 
źródeł* 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1         

2         

3         

….         

 Koszty całkowite 
brutto ( w PLN)  x x x     

* W przypadku wykazania wydatków w kolumnie 7 lub 8 należy określić  odrębnie rodzaj każdego 
wydatku i odpowiadającą mu kwotę (np. darowizna, kredyt, pożyczka, inne – należy je wymienić) 
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Dodatkowe wyjaśnienia : 

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

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

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

…………………………………… 

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

  .......................................................              ………...................... 
 Czytelny podpis wnioskodawcy:                Data, miejscowość  
        (Uczestnika projektu) 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Ja niżej podpisany/a........................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a........................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym .................................................................  

 

wydanym przez ............................................................................................................................ 

 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

W wierszach poniżej należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź   

1. Oświadczam, że  posiadałem(am) */ nie posiadałem(am) *zarejestrowanej działalności 
gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

2. Oświadczam, że  byłem/byłam zarejestrowany(a) */ nie byłem/byłam zarejestrowany(a)* 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, oświadczam, iż nie prowadziłem/am/ działalności na 
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej) w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

3. Oświadczam, że zawiesiłem(am) * / nie zawiesiłem(am) *prowadzenia działalności na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu.  

4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję warunki zawarte w Regulaminie 
przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
dotacje, wsparcie pomostowe)  

5. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
prawdziwe. 

6. Oświadczam, że byłem(am) karany(a) * / nie byłem(am)  karany(am)* za przestępstwo 
skarbowe oraz korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

7. Oświadczam, że nie byłem karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. 
poz. 2077, dalej „ufp”) i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia 
beneficjenta o zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp 
orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji umowy. 
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8. Oświadczam, że w dniu przystąpienia do projektu  posiadam* / nie posiadam * 
nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 

9. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych korzystałem(am)* / nie korzystałem(am)* z pomocy de minimis, której 
wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w 
złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu 
drogowego-równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

10. Oświadczam, że otrzymałem(am) pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów 
kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości………………euro, 
obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy. 

 

11. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 
i/lub wsparcia pomostowego nie zawieszę prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

12. Oświadczam, że nie korzystam lub nie skorzystam równolegle z innych środków publicznych, 
w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z 
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

13. Oświadczam, iż nie pozostaję z Beneficjentem pomocy (wskazanym w punkcie 2.7 wniosku o 
dofinansowanie projektu) oraz o ile dotyczy Partnerem/ami (wskazanym/mi w punkcie 2.9 
wniosku o dofinansowanie) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

14. Oświadczam, iż nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 
Beneficjentem pomocy (wskazanym w punkcie 2.7 wniosku o dofinansowanie projektu) oraz o 
ile dotyczy Partnerem/ami (wskazanym/mi w punkcie 2.9 wniosku o dofinansowanie), z ich 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze 
konkursowej. 

15. Oświadczam, że działalność gospodarcza, na którą otrzymuję  środki nie była prowadzona 
wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczeń, 
sprzętu itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności. 

*Niepotrzebne skreślić 

 

    ....................................................              …………...................... 
   Czytelny podpis wnioskodawcy:               Data, miejscowość  
            (Uczestnika projektu) 
                                 

 

Ocena formalna biznesplanu: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020   

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

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

 

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

Czytelny podpis oceniającego dotacyjnego:     Data, miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 


