Wn-W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł nosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
 A. Pracodawca ubiegający się o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 B. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.
 A. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.  B. Prezes Zarządu Funduszu.
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Należy podać także numer kierunkowy.

Dla stanowiska pracy którego dotyczy refundacja, należy wypełnić Część II wniosku po poniesieniu kosztów podlegających refundacji i wraz z kopią dowodu poniesienia tych kosztów dołączyć do złożonego
wniosku.
4
Pracodawcy nieprowadzący ksiąg rachunkowych wykazują dane wyłącznie za bieżący rok. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu składając wniosek nie wypełnia poz. 30-72.
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Oświadczam, że1:






 posiadam /  nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 zalegam /  nie zalegam z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 znajduję się /  nie znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej10,
 toczy się /  nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
 byłem(am) /  nie byłem(am) karany(a) 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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Do wniosku załączam:





aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w bloku B,
odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata 11 obrotowe — w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych
przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata 11, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora
albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,
aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym
zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy.
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W przypadku różnych stanowisk pracy, dla każdego z nich należy podać charakterystykę na odrębnych formularzach.
6
7
8
9

W przypadku planowego wykorzystywania wyposażenia stanowiska pracy przy pracy zmianowej należy wpisać liczbę zmian.
Liczba osób do obsługi wyposażenia stanowiska pracy na jednej zmianie.
Łączne zatrudnienie osób niepełnosprawnych na stanowisku refundowanym nie może być mniejsze niż jeden etat.

Dotyczy kosztów w części niesfinansowanej ze środków publicznych i niewykazanej w innym wniosku Wn-W.
10
Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celi ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).
11
W przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy.

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Oświadczam/-y, że:

1. Nie zalegam/-y w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych.
2. Nie posiadam/-y w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych.
3. Jestem/-śmy pracodawcą, ponieważ zatrudniamy pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy.
4. W dniu złożenia wniosku działalność nie jest zawieszona.
5. Nie byłem/-liśmy skazany/-ni prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych
w okresie do 365 dni przed dniem złożenia wniosku o refundację i nie jestem/-śmy objęty/-ci
postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
6. Nie rozwiązałem/-liśmy, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy
z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
7. Nie otrzymałem/-liśmy innej pomocy ze środków publicznych, udzielonej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych co wnioskowana refundacja kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej.
8. Spełniam warunki określone w rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej ( Dz. U. z 2007r. nr 194 poz. 1404 z późn. zm.).
9. Przyjmuję/-my warunki określone w zasadach dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obowiązujących w Powiatowym Urzędzie pracy
w Wągrowcu.

……………………………………….
(data i podpis pracodawcy)

