
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego  

Podstawa prawna: Art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

Składający: Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego, związanego z działalnością gospodarczą - 
prowadzeniem własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego 

Adresat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec 

A. Dane o wniosku 
 1. Wniosek 

 

2. Numer akt 

 

3. Data wpływu  

 1. Zwykły  2. Korygujący       
                                                                                                                                        

 

B. Dane ewidencyjne wnioskodawcy 

 B1. Dane ewidencyjne i adres wnioskodawcy  

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 

      

5. Rodzaj działalności 

      

6. PKD 

      
7. Województwo 

      

8. Miejscowość 

      

9. Kod pocztowy 

      

10. Poczta 

      

11. Ulica 

      

12. Nr domu 

      

13. Nr lokalu 

      

14. Telefon 

      

15. Faks 

      

16. E-mail 

      
 

 B2. Adres do korespondencji Wypełnia wnioskodawca mający inny adres korespondencyjny niż adres wykazany w bloku B1  

17. Kod pocztowy 

      

18. Poczta 

      

19. Ulica 

      

20. Nr domu 

      

21. Nr lokalu 

      

22. Telefon 

      

23. Faks 

      

24. E-mail 

      
 

 B3. Rachunek bankowy  
25. Nazwa banku 

      

26. Numer rachunku bankowego 

      

 

C. Dane dotyczące wnioskowanej pomocy 

 27. Wysokość oprocentowania kredytu w roku ……. 

      

28. Wnioskowana kwota dofinansowania ( do 50% oprocentowania 
kredytu bankowego) 

      

 

29. Numer i data zawarcia umowy o kredyt bankowy 

      

 30. Pełna nazwa kredytodawcy 

      
 

 

 

 Oświadczam, że: 

◼  posiadam /  nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, 

◼  posiadam /  nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu Pracy, 

◼  zalegam /  nie zalegam z opłacaniem w terminie podatków, 

◼  zalegam /  nie zalegam z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, 

◼  byłem(-łam) /  nie byłem(-łam) karany(-na) 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 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

◼ Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 Kodeksu Karnego Dz. U. z 1997, 

Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
 

 

 

 33. Data sporządzenia wniosku 

                                                                                                                                             

34. Podpis wnioskodawcy  

 

 

 
 
 



 
 

 
 

Lp. 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku /kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z 
oryginałem bądź przedstawić oryginał do wglądu/ 

Rodzaj dokumentu Charakterystyka dokumentu 

 
1 

Oświadczenie  Załącznik nr 1 do wniosku  
 

 
2 

Oświadczenie o 
uzyskaniu/nieuzyskaniu 
pomocy de minimis  

Załącznik nr 2 do wniosku  
 

 
3 

Formularz informacji 
dotyczący otrzymanej  
pomoc de minimis1 

Załącznik nr 3 do wniosku  
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia o 
udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy, 
otrzymanej w okresie obejmującym  bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa 
lata kalendarzowe 

 
 
 

4 

Dokument potwierdzający 
prowadzenie działalności 
gospodarczej /własnego/ 
dzierżawionego 
gospodarstwa rolnego 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  lub zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym lub 
prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dn. 
27.07.1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2012 r., poz. 361 j. t. 
ze zm./ lub w ustawie z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
/Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm./ W przypadku dokumentu starszego niż 6 
miesięcy należy pisemnie potwierdzić, że dane zawarte w danym dokumencie są nadal 
aktualne 

 
5 

Dokument potwierdzający 
zaciągnięcie kredytu 
bankowego  

Umowa kredytowa, z której wynika, że został zaciągnięty kredyt bankowy na 
kontynuowanie działalności gospodarczej / własnego / dzierżawionego gospodarstwa 
rolnego, harmonogram spłaty rat 

 
 

6 

Dokument informujący o 
spłacie kredytu, aktualnym 
zadłużeniu, wysokości 
oprocentowania oraz 
terminach rat ich płatności 

Zaświadczenie z banku informujące o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości 
oprocentowania oraz terminach rat ich płatności 

 
7 

Dokument potwierdzający 
niepełnosprawność 
wnioskodawcy 

Aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z orzeczenia ZUS o 
częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy 

8 

Inne dokumenty mogące 
świadczyć na korzyść 
wnioskodawcy i/lub 
dokumenty dodatkowe 
wymagane przez PCPR 

 

 

  

 
1 Formularz należy wypełnić w przypadku otrzymania pomocy de mini mis w poprzednich latach 


