REGULAMIN
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W MYŚLENICACH

W SPRAWIE ZWROTU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY, PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO
DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZILENI SOCJALNEJ, REFUNDACJI
WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
ORAZ PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO OSOBIE
NIEPEŁNOSPRAWNEJ, A TAKŻE ZWROTU DODATKOWYCH
KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Podstawy prawne:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192);
2) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
2018 poz. 1265 z późn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie
zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
(Dz.U. 2014 poz. 1987);
4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2015 poz. 93);
5) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w
sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. 2018 poz. 2342);
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.);
7) rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
8) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013r. str. 1);
9) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. str. 9);
10) pozostałe przepisy wyżej nie wymienione.
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§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach;
2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.
511, 1000, 1076, 1925, 2192
3. Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4. Komisji – oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o udzielenie środków
z PFRON, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ;
5. Staroście – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach działającego
z upoważnienia Starosty,
6. Osobie

niepełnosprawnej

–

oznacza

to

osobę

niepełnosprawną

zarejestrowaną

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu, która nie nabyła prawa do emerytury;
7. Niepełnosprawności – oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do pełnienia ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy;
8. Przeciętnym

wynagrodzeniu

–

oznacza

to

przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca
po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
9. Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Starostą Myślenickim a osobą
niepełnosprawną

bezrobotną,

niepełnosprawną

poszukującą

pracy

nie

pozostającą

w zatrudnieniu lub pracodawcą;
10. Pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
11. Wyposażenie stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie przez Pracodawcę nowego
stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy przez
osobę niepełnosprawną na tym stanowisku;
12. Przystosowanym stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej – oznacza to stanowisko pracy,
które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju
i stopnia niepełnosprawności.

3

§3

1. Zgodnie z art. 12a, 26, 26d, 26e

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniami wykonawczymi Starosta może
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
1) Przyznać osobie niepełnosprawnej jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości
określonej w umowie:
a. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania
do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni
socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
b. wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub
członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel;
2) zrefundować pracodawcy koszty poniesione w związku z adaptacją pomieszczeń zakładu
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku
z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie
do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, adaptacji lub nabycia urządzeń
ułatwiających

osobie

niepełnosprawnej

wykonywanie

pracy lub

funkcjonowanie

w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników
niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do
potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy
potrzeb, o których mowa wyżej do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia;
3) zrefundować pracodawcy koszty zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania
przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;
4) zrefundować pracodawcy koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy;
5) zrefundować pracodawcy koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
do wysokości 15- krotnego wynagrodzenia.
2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy,
niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez Urząd.
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3. W przypadku refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zwrot kosztów może dotyczyć również
osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot
kosztów, jeżeli niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy,
z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione
przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa
pracy.
4. W przypadku refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 zwrot kosztów dotyczy osoby
zatrudnionej u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, pomagającej pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na
stanowisku pracy.
5. Środki, o których mowa w ust. 1, przyznaje Starosta.
6. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej, zawartej na piśmie
pod rygorem nieważności, pomiędzy Starostą, a odpowiednio pracodawcą lub osobą
niepełnosprawną.
7. Warunkiem zwrotu kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5 jest uzyskanie pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek Starosty.
8. Poniesienie przez pracodawcę oraz osobę niepełnosprawną kosztów, o których mowa w ust.
1, pkt 1-2 i 5 dokumentuje się przekładając oryginał i kserokopię z dowodami wpłat-opłat, tj.
faktur; umów kupna sprzedaży -

potwierdzonych w Urzędzie Skarbowym wraz

z potwierdzeniem dokonania wpłaty podatku i deklaracją PCC-3, w przypadku zakupu
samochodu dowód rejestracyjny.
9. W przypadku braku zapisu: zapłacono gotówką, do faktur należ dołączyć potwierdzenie
zapłaty.
§4
1. Środki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5

Regulaminu nie mogą być przyznane

Pracodawcy, jeżeli:
1) nie prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o refundację;
2) zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz posiada nieuregulowane
w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
3) posiada

zaległości

wobec

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych;
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4) był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny
(Dz.U. 2017 poz. 2204);
5) toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i został złożony
wniosek o likwidację;
6) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach
prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
7) wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo sporządzony.
2. Środki, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Regulaminu nie mogą być przyznane osobie
niepełnosprawnej, jeżeli:
1) otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy, PFRON lub innych środków publicznych
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej;
2) posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
3) zalega z opłacaniem w terminie podatków,
4) prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą lub w formie spółdzielni socjalnej w okresie
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej;
5) była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny
(Dz.U. 2017 poz. 2204);
6) wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo sporządzony.
3. Środki o których mowa w § 3, ust.1-2 i 5 nie mogą być wydatkowane na zakupy stanowiące
współwłasność.
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Rozdział II
Tryb składania i rozpatrywania wniosków
§5
1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej składa wniosek Wn-O (załącznik 1) do Starosty właściwego ze względu na
miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy
niepozostającej w zatrudnieniu.
2. Pracodawca zamierzający wyposażyć stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej składa
wniosek Wn-W (załącznik 2), do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania
osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej
w zatrudnieniu.
3. Pracodawca ubiegający się o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych składa wniosek Wn-KZ (załącznik nr 3) do Starosty właściwego ze
względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
4. Do wyżej wymienionych wniosków Starosta może zażądać przedstawienia dodatkowych
dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku lub zażądać danych
szczegółowych.
5. Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Starosta:
- informuję pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku oraz
- wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. Termin, o którym wyżej mowa, podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli
usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie
pracodawcy.
8. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 -7 Starosta informuje
pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
9. Terminy oraz godziny składania wniosków będą ogłaszane na tablicach informacyjnych
Urzędu oraz na stronie internetowej www.praca.myslenice.pl , z co najmniej 14 – dniowym
terminem naboru.
10. W przypadku uzyskania takiej samej ilości pkt przez więcej niż 1 osobę brana będzie pod
uwagę data i godzina złożenia wniosku.
11. Wnioski złożone przed lub po terminie ogłoszenia naboru nie będą rozpatrywane.
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§6
1. Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
 formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności,
 wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo
działalność formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności,
 popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych
środków,
 wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 uprawnienia i kwalifikacje:
- wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających
tych uprawnień i kwalifikacji,
- wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności
wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,
doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej
działalności,
 zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku
pozostawania we wspólności majątkowej,
 wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków PFRON przeznaczonych na
przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.
§7
1. Przy ocenie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej będzie
brana pod uwagę wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel oraz
punktowane kryteria :
1) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; max 10 pkt
2) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych
środków; max 10 pkt
3) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy w zakresie planowanej działalności; max
20 pkt
-

wykształcenie kierunkowe

- 5 pkt
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-

ukończenie kursów, szkoleń (potwierdzonych zaświadczeniem)

- 4 pkt

-

udokumentowane doświadczenie zawodowe

- 5 pkt

-

stopień niepełnosprawności lub grupa inwalidzka (max 3 pkt)
a. I grupa (stopień znaczny)

- 3 pkt

b. II grupa (stopień umiarkowany) - 2 pkt
c. III grupa (stopień lekki)
-

-1 pkt

posiadanie dochodów (max 3 pkt.)
a. brak

- 3 pkt

b. renta socjalna

- 2 pkt

c. renta z tytułu inwalidztwa

- 1 pkt

d. pozostałe dochody

- 0 pkt

4) wysokość środków własnych wnioskodawcy; max 10 pkt
a. 10.000 zł i więcej

- 10 pkt

b od 5.000 do 9.999 zł.

- 7 pkt

c do 4.999 zł

- 4 pkt

d. brak

- 0 pkt

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy brana pod
uwagę będzie wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel
w danym roku oraz punktowane kryteria :
1) potrzeby lokalnego rynku pracy; max 10 pkt;
2) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych
w Urzędzie jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
w dniu rozpatrzenia wniosku; max 10 pkt
3) koszty wyposażenia stanowiska pracy max 10 pkt;
a. uzasadnione

- 10 pkt

b nieuzasadnione

- 0 pkt

4) wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy max 10 pkt ;
a. 30.000 zł i więcej

- 10 pkt

b od 10.000 do 29.999 z.

- 7 pkt

c do 9.999 zł

- 4 pkt

d. brak

- 0 pkt

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych brana pod uwagę będzie wysokość posiadanych środków Funduszu
przeznaczonych na ten cel w danym roku oraz punktowe kryteria:
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1)

kondycję

finansową

pracodawcy

zapewniającą

zatrudnianie

osób

niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy; max 10 pkt;
2)

potrzeby lokalnego rynku pracy; max 10 pkt

3)

opinię Urzędu, w dniu rozpatrzenia wniosku, o możliwości skierowania do pracy

zarejestrowanych osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach; max 10 pkt
4)

wysokość przewidywanych kosztów o których mowa w § 3, ust.2, pkt 2.

max 10 pkt
4. Przed oceną wniosków w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzona wizja
lokalna w planowanym miejscu utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
podjęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne lub w miejscu zatrudnienia
osoby niepełnosprawnej celem sprawdzenia wiarygodności informacji i dokumentów.
5. Przed rozpatrzeniem wniosku Starosta kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą
zawodowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w/w osoba może zostać skierowana
do lekarza medycyny pracy.

§8

1. Starosta celem wstępnego rozpatrywania wniosków może powołać Komisję-Zespół
zadaniowy składającą się z pracowników Urzędu.
2. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego.
3. Komisja jest organem opiniodawczym Starosty powołanym do celów rozpatrywania
i wstępnego opiniowania wniosków.
4. O sposobie rozpatrzenia wniosku Starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej
w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku jednak nie wcześniej niż w dniu
podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a, ust. 3 ustawy .
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuję pracodawcę
o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny
zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

10

11

Rozdział III
Warunki zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych
§8
1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne
może otrzymać ze środków Funduszu zwrot kosztów:
a) adaptacji

pomieszczeń

zakładu

pracy

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,

w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie
pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz
urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających
z ich niepełnosprawności,
d) zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności
niemożliwych

lub

trudnych

do

samodzielnego

wykonania

przez

pracownika

niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
f) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa pkt a-c.
2. Przyznanie lub zwrot środków następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej, zawartej
na piśmie pod rygorem nieważności, pomiędzy Starostą a pracodawcą.
3. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania umowy.
4. Zwrot kosztów nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde
przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
5. Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób
niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1 jest uzyskanie pozytywnej opinii
Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek Starosty.
7. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, oraz pracownika pomagającego
pracownikowi

niepełnosprawnemu

w

pracy

w

zakresie

czynności

ułatwiających
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komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy może
ubiegać się o zwrot stanowiący iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby
godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu
i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu z tym, że liczba
godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może
przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
8. Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w
pracy obejmuje 100 %kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty
najniższego wynagrodzenia.
9. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 8, ust. 1, lit. a-f
zalicza się udokumentowane koszty:
a) zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu, stosownie do potrzeb
osób niepełnosprawnych;
b) zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie pomieszczenia zakładu w związku
z przystosowaniem stanowiska pracy;
c) wytworzenia systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy środków trwałych,
o których mowa wyżej, w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika
niepełnosprawnego

powierzonych

czynności

na

poziomie

porównywalnym

z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego;
d) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie
pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
e) zakupu i autoryzacji oprogramowania;
f) zakupu urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności pracowników, zaprojektowanych i wykonanych
z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników niepełnosprawnych, w celu
umożliwienia lub ułatwienia im wykonywanie pracy;
g) Koszty badań mających na celu ustalenie odpowiednio:
 zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem potrzeb
wynikających z niepełnosprawności;
 koniecznych elementów wyposażenia danego stanowiska oraz zakresu obowiązków
na tym stanowisku pracy, dających podstawę do oceny możliwości wykonywania
pracy przez osobę niepełnosprawną;
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 konieczności adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 konieczności zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb wynikających w niepełnosprawności pracowników;
 zakresu niezbędnej adaptacji pomieszczeń zakładu pracy;
h) kwota wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu za
czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc;
i) koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności
niemożliwych

lub

trudnych

do

samodzielnego

wykonania

przez

pracownika

niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
10. Wartość zakupu materiałów budowlanych lub środków trwałych oraz koszty robót
budowlanych albo wytworzenia środków trwałych, zostaje pomniejszona o wartość takich
samych materiałów lub środków trwałych oraz o koszty robót budowlanych lub wytworzenia
środków trwałych, jeżeli stanowiłyby adaptację lub wyposażenie stanowiska pracy osoby
niebędącej osobą niepełnosprawną.
10. Koszt nabycia urządzeń lub ich adaptacji, pomniejsza się o koszt nabycia takich samych
urządzeń lub adaptacji urządzeń, które zostałyby nabyte lub adaptowane do potrzeb osób
niebędących osobami niepełnosprawnymi.
11. Przyznanie zwrotu kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy jest dopuszczalne
wyłącznie w przypadku przyznania zwrotu kosztów, o których mowa w § 8, ust.1, lit a-c
13. Zwrot kosztów obejmuje kwotę podatku od towarów i usług, w stosunku do której - zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz.
1221) - podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub
zwrotu różnicy podatku.
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Rozdział IV

Warunki zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
§9
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną

1.

zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej na piśmie pod

2.

rygorem nieważności, pomiędzy Starostą a pracodawcą.
Umowa zawiera w szczególności:

3.

1) Zobowiązanie Starosty do:
a. wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
b. co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy
przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy.
2) Zobowiązanie pracodawcy do:
a. poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
b. udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty;
c. umożliwienia wykonania przez Starostę czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b;
d. informowanie Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7
dni od dnia wystąpienia tych zmian,
e. rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
f. zwrotu:
-

otrzymanej refundacji oraz

-

odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia
naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
15

g. zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem
wekslowym, gwarancji bankowej lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez
dłużnika.
4.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania umowy.

5.

Pracodawca zobowiązany jest wyposażyć miejsce pracy oraz zatrudnić osobę
niepełnosprawną w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1 jest uzyskanie wydanej na wniosek

6.

Starosty pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska
pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym
stanowisku.
7.

Refundacja obejmuje:
-

udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na
którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;

-

kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego związanych z
w/w kosztami;

8.

Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów
własnych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze
środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

9.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca jest obowiązany do zwrotu środków w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty
zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości
nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku
pracy z osobą niepełnosprawną.

10.

Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia
rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną

inną osobę niepełnosprawną,

skierowaną do pracy przez Urząd, przy czym przerwa nie jest wliczana do okresu 36
miesięcy.
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Rozdział V
Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

§ 10
1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Urzędzie jako osoba bezrobotna albo poszukująca
pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać jednorazowo środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
a. podjęcie po raz pierwszy działalności:
 gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
 rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
bez względu na formę jej prowadzenia,
 w formie spółdzielni socjalnej.
b. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt. 1a, jeżeli zgodnie z oświadczeniem
wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej
działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub ustania
członkostwa w spółdzielni socjalnej.
2. Przyznanie środków o których mowa wyżej następuje na podstawie umowy cywilno –
prawnej, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności, pomiędzy Starostą a wnioskodawcą.
3. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z wnioskodawcą.
Umowa zawiera w szczególności:
1) zobowiązanie Starosty do:
a) wypłaty środków ustalonych w wyniku negocjacji, obejmującej kwotę podatku od
towarów i usług,
b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków
umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy,
2) zobowiązanie wnioskodawcy do:
a) przeznaczenia środków na cele i rodzaje określone w umowie,
b) prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni
socjalnej nieprzerwanie przez okres:


co najmniej 12 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nie wyższej
niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, albo



co najmniej 24 miesięcy jeżeli środki zostały przyznane w kwocie wynoszącej
od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
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c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty,
d) umożliwienia wykonania przez Starostę czynności, o których mowa w pkt. 1) lit. b),
e) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy,
w niezwłocznie po ich wystąpieniu,
f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
(Faktury
W

przedstawione

przypadku

braku

do

rozliczenia

zapisu:

winny

zapłacono

być

gotówką

w
lub

całości

opłacone.

zapłacono

kartą

do faktur, należy dołączyć potwierdzenie zapłaty. Dokumenty potwierdzające zapłatę
muszą być ściśle powiązane z fakturą której dotyczą (np. dokładna nazwa sprzętu lub nr
faktury w tytule przelewu, potwierdzeniu zapłaty).
Faktury, umowy kupna-sprzedaży wystawione za granicą winny być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien
zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej (tj. dniu
dokonania zapłaty). Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że
system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę
polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.
g) Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244),
podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług finansowanych z
przyznanych środków:


W terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla 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 podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,



W terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w
przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany
okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego
tytułu, wynika kwota do zwrotu,

h) Zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty, w
przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy otrzymanych środków
oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych
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i) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków.
j) Poinformowania starosty o nieprowadzeniu lub prowadzeniu działalności oraz jej
zakresie w terminie 12 miesięcy po upływie odpowiednio okresu, o którym mowa w §
10 ust. 3 pkt 2 lit. b niniejszego regulaminu,
k) przedstawienia, w terminie określonym w umowie, odpowiednio:


Zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,



Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,



Zobowiązania Spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków
spółdzielni socjalnej,



Innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności

l) przedstawienie kopii koncesji, zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności
regulowanej, w terminie określonym w umowie, jeżeli jest to konieczne do
prowadzenia planowanej działalności,
m) podania numeru rachunku bankowego.
4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na:
-

zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia niezbędnych do prowadzenia
działalności gospodarczej,

-

zakup towarów i materiałów niezbędnych do jej uruchomienia,

-

zakup środka transportu w kwocie nie przekraczającej 25% kwoty otrzymanych środków,
w przypadku gdy samochód jest niezbędny do wykonywania danej działalności lub
będzie wykorzystany w sposób ciągły,

-

koszty promocji, reklamy firmy w kwocie nie przekraczającej 5% kwoty otrzymanych
środków,

-

na zakup na podstawie umowy kupna-sprzedaży powyżej 1000zł w kwocie
nieprzekraczającej 30% kwoty otrzymanych środków. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na zakup na podstawie umowy kupnasprzedaży do 100% przyznanych środków. W przypadku zakupu używanych środków
trwałych należy udokumentować koszt zakupu nowego i używanego środka trwałego o
identycznych bądź podobnych parametrach. Cena zakupu używanego środka trwałego nie
może przekraczać wartości rynkowej i musi być znacząco niższa niż koszt nowego
sprzętu,

-

nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń,
konsultacji i doradztwa,
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-

nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

-

uzyskania niezbędnych zezwoleń,

jeżeli zostały uwzględnione we wniosku.
Środki obejmują kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.
6.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielane na:
a) zakup nieruchomości,
b) opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS, podatki, koncesje,
c) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach,
d) leasing lub zakup na raty,
e) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania,
f) prowadzenie działalności gospodarczej sezonowej,
g) handel obwoźny lub obnośny,
h) przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy,
i) zakup kasy (drukarki) fiskalnej,
j) zakup gwarancji.

7. Ostateczną decyzję w sprawie harmonogramu zakupów podejmuje Starosta.
8. Starosta przekazuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy § 10 pkt 3, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego, kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej.
9. Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę
kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od
posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju
działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń
w ramach przyznanych środków. Wnioskodawca jest zobowiązany wówczas do
przedstawienia Staroście kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż
6 miesięcy od dnia wypłacenia środków po rygorem zwrotu otrzymanych środków.
10. W przypadku nierozliczenia otrzymanych środków, wykorzystania przyznanej kwoty
niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub bycia
członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 lub 24 miesiące ( zgodnie
zawartą umową ze Starostą), złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dołączonych we
wniosku lub naruszenia innych warunków umowy, osoba niepełnosprawna zobowiązana
jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych naliczonych od dnia ich otrzymania w terminie 3 miesięcy od dnia
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otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z
warunków umowy.
Rozdział VI

Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków
§ 11

1.

2.

Zabezpieczeniem zwrotu kwoty środków może być:
a)

poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej,

b)

weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

c)

gwarancja bankowa,

d)

blokada rachunku bankowego,

Preferowaną formą zabezpieczenia zwrotu przez osobę niepełnosprawną środków będzie
weksel z poręczeniem wekslowym. Natomiast w przypadku pracodawcy – weksel
z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa oraz blokada rachunku bankowego.

3.

W przypadku gwarancji bankowej lub blokady rachunku bankowego kwota zabezpieczenia
powinna odpowiadać wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, jednak nie mniej niż 150% wartości refundacji
lub przyznanych środków.

4.

Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Starosta, uwzględniając
wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody.

5. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie weksla

z poręczeniem wekslowym,

wymagane jest poręczenie przez 2 osoby. Poręczycielami, pod warunkiem osiągania
miesięcznego dochodu w wysokości co najmniej 2.600 zł. brutto, mogą być :
* osoby fizyczne pozostające w stosunku pracy z pracodawcą działającym na terenie
Polski, nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony
lub na czas określony (minimum 3 lata od daty wystawienia zaświadczenia), nie będące w
okresie wypowiedzenia (wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe lub
administracyjne). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić
zgodę na krótszy okres w/w umowy.
Osoby takie powinny dostarczyć do Urzędu zaświadczenie z zakładu pracy
o średniomiesięcznych zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy – druk stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu. Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 1
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miesiąca od daty wystawienia. Druki zaświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na
stronie internetowej www.praca.myslenice.pl.
* osoby fizyczne otrzymujące stały dochód z tytułu nabycia prawa do renty lub
emerytury, wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne.
Osoby takie powinny dostarczyć do Urzędu decyzję nadania lub decyzję o waloryzacji
renty, emerytury oraz ostatni odcinek renty, emerytury ( dowód wpływu na konto).
* osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – która to działalność nie jest w
stanie likwidacji lub upadłości i nieposiadająca zaległości w US i ZUS oraz nie zalega z
opłacaniem innych danin publicznych, powinny dostarczyć do Urzędu zaświadczenie z
US o niezaleganiu z opłatami oraz oświadczenie o spełnieniu w/w warunków i dochodach
osiągniętych w ciągu ostatnich 3 miesiącach (podpisane w obecności pracownika
Urzędu). Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia.
* osoby fizyczne uzyskujące stały dochód z innych źródeł – za zgodą Dyrektora
Urzędu.
* osoby fizyczne pozostające w stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę – za zgodą Dyrektora Urzędu.
* osoby prawne - która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości
i nieposiadająca zaległości w US i ZUS oraz nie zalega z opłacaniem innych danin
publicznych, powinny dostarczyć do Urzędu aktualny KRS, zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami, bilans,
rachunek zysków i strat oraz informację o spełnieniu w/w warunków i dochodach
osiągniętych w ciągu ostatnich 3 miesiącach (podpisane w obecności pracownika
Urzędu). Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia.
6.

Poręczycielem, o którym wyżej mowa nie może być:
- współmałżonek wnioskodawcy pozostający z wnioskodawcą w małżeńskiej wspólności
majątkowej,
- małżeństwo pozostające w małżeńskiej wspólności majątkowej.

7.

W przypadku przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej wszystkie formy zabezpieczenia wymienione w ust. 1 wymagają zgody
współmałżonka złożonej na piśmie w obecności pracownika urzędu. Wyjątek stanowi
odrębność majątkowa.
§ 12

Prawidłowość wykorzystania przyznanych środków kontrolują upoważnieni przez Starostę
pracownicy.
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ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 13

1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Starosta.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonane na wniosek osoby
niepełnosprawnej lub pracodawcy po uzgodnieniu z Starostą w drodze aneksu do umowy.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2019r.

..........................................................
(Starosta)
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Załącznik nr 1

tǌſƌ
tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ
Ten wniosek ƐŬųĂĚĂ Ɛŝħ, aby otrzymađ ƑƌŽĚŬŝ ŶĂ ƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĞ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ gospodarczej, ƌŽůŶŝĐǌĞũ ĂůďŽ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ǁ ĨŽƌŵŝĞ ƐƉſųĚǌŝĞůŶŝ ƐŽĐũĂůŶĞũ͘
Starosta przyznaje ƑƌŽĚŬŝWĂŷƐƚǁŽǁĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ, zwanego dalej ͣW&ZKE͕͟ na ten cel na podstawie umowy, zgodnie z art.
12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũ ŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ŽƌĂǌ ǌĂƚƌƵĚŶŝĂŶŝƵ ŽƐſď ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ǌ ƉſǍŶ͘ ǌŵ͘),
zwanej dalej ͣƵƐƚĂǁČ͟. Wniosek ƐŬųĂĚĂƐŝħƉƌǌĞĚǌĂǁĂƌĐŝĞŵƵŵŽǁǇƉƌǌǇǌŶĂũČĐĞũƚĞƑƌŽĚŬŝ͘

L

Wn-O

K ƑƌŽĚŬŝ ŵŽǏĞ ǁŶŝŽƐŬŽǁĂđ ŽƐŽďĂ͕ ŬƚſƌĞũ ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑđ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂ ĐŽ ŶĂũŵŶŝĞũ ũĞĚŶŽ ǌ ŽƌǌĞĐǌĞŷ ǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚ ǁ ƵƐƚĂǁŝĞ 1. Osoba ta w ĚŶŝƵ ǌųŽǏĞŶŝĂ ǁŶŝŽƐŬƵ powinna ďǇđ
ǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶĂǁWŽǁŝĂƚŽǁǇŵhƌǌħĚǌŝĞWƌĂĐǇ, ǌǁĂŶǇŵĚĂůĞũͣWhW͟, ũĂŬŽďĞǌƌŽďŽƚŶĂůƵďƉŽƐǌƵŬƵũČĐĂƉƌĂĐǇŶŝĞƉŽǌŽƐƚĂũČĐĂǁǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝƵ 2. WƌŽƐǌħǌųŽǏǇđŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǁƐƚĂǁŝĂũČĐǌŶĂŬͣǆ͟
ǁƉŽŶŝǏƐǌǇĐŚƉŽůĂĐŚ ǁǇďŽƌƵŽƉŝƐƵũČĐǇĐŚƐǇƚƵĂĐũħtŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ͘ 

:ĞƐƚĞŵŽƐŽďČ ďĞǌƌŽďŽƚŶČͬ  ƉŽƐǌƵŬƵũČĐČƉƌĂĐǇŶŝĞƉŽǌŽƐƚĂũČĐČ w zatrudnieŶŝƵǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶČǁWhW.

L Wniosek Wn-O ƐŬųĂĚĂƐŝħĚŽ starosty ǁųĂƑĐŝǁego ǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂŵŝĞũƐĐĞǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶŝĂWnioskodawcy w tym PUP.
^ŬųĂĚĂŵ ǁŶŝŽƐĞŬ  ǌǁǇŬųǇ /  ŬŽƌǇŐƵũČĐǇ͘  Nie ǌųŽǏǇųĂŵ/ŶŝĞ ǌųŽǏǇųĞŵ ǁŶŝŽƐŬƵ ǌǁǇŬųĞŐŽ w innym PUP /  zųŽǏǇųĂŵͬǌųŽǏǇųĞŵ ǁŶŝŽƐeŬ ǌǁǇŬųy
w innym PUP. PƌŽƐǌħǁǇŵŝĞŶŝđ wszystkie WhW͕ǁŬƚſƌǇĐŚWĂŶŝ ǌųŽǏǇųĂͬWĂŶǌųŽǏǇųǁŶŝŽƐĞŬǌǁǇŬųǇ͗

________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ .

L

Wniosek Wn-KŵŽǏĞǌųŽǏǇđŽƐŽďĂ͕ŬƚſƌĂŶŝĞŽƚƌǌǇŵĂųĂďĞǌǌǁƌŽƚŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ 3 ŶĂĐĞů͕ŶĂŬƚſƌǇŵĂũČǌŽƐƚĂđƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞƑƌŽĚŬŝ͕ŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇƚĞŶǁŶŝŽƐĞŬ͘WƌŽƐǌħǌųŽǏǇđŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ
ǁƐƚĂǁŝĂũČĐǌŶĂŬͣǆ͟ǁƉŽŶŝǏƐǌǇĐŚƉŽůĂĐŚǁǇďŽƌƵŽƉŝƐƵũČĐǇĐŚƐǇƚƵĂĐũħtŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ͘ 

Nie otrzymĂųaŵͬŶŝĞ ŽƚƌǌǇŵĂųeŵ ďĞǌǌǁƌŽƚŶǇĐŚ ƑƌŽĚŬſǁ ŶĂ  ƉŽĚũħĐŝĞ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ /  ƉŽĚũħĐŝĞ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ƌŽůŶŝĐǌĞũ /  ƉŽĚũħĐŝĞ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ǁ
ĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ͘

ĂŶĞŝĂĚƌĞƐŵŝĞũƐĐĂǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ
/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ͗ _________________________________ PESEL4: Ŋņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ
Nazwa, seria i numer ĚŽŬƵŵĞŶƚƵƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ5: _________________________________
Ulica:_________________________________ Nr domu:______ Nr lokalu:______ DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ͗________________________________________
Kod pocztowy:Ŋņņŏņņŋ±ŊņņŏņņŏņņŋPoczta:________________________ Identyfikator adresu6: Ŋņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ 

ĂŶĞŬŽŶƚĂŬƚŽǁĞǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ
Ulica:_________________________________ Nr domu:______ Nr lokalu:______ DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ͗________________________________________
Kod pocztowy:Ŋņņŏņņŋ±ŊņņŏņņŏņņŋPoczta:________________________ Telefon7:__________ Faks7:__________ E-mail7:_____________________

ĂŬƌĞƐǁŶŝŽƐŬƵ
_ƌŽĚŬŝ͕ŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬtŶ-K͕ŵŽŐČǌŽƐƚĂđƉƌǌǇǌŶĂŶĞŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũǁŬǁŽĐŝĞ͗
1) ŶŝĞǁǇǏƐǌĞũŶŝǏ6-ŬƌŽƚŶŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ͕ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂĚŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůƵďĐǌųŽŶŬŽƐƚǁĂǁƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĐŽŶĂũŵŶŝĞũϭϮ
ŵŝĞƐŝħĐǇ͕
2) ǁǇŶŽƐǌČĐĞũod 6-ŬƌŽƚŶŽƑĐŝ do 15-ŬƌŽƚŶŽƑĐŝƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ͕ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂĚŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůƵďĐǌųŽŶŬŽƐƚǁĂǁƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũalnej nieprzerwanie
przez ŽŬƌĞƐĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϰŵŝĞƐŝħĐǇ͘

L

WƌǌĞĐŝħƚŶĞ ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ ǁ ŵŝĞƐŝČĐƵ ǌųŽǏĞŶŝĂ ǁŶŝŽƐŬƵ8 Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ͕Ŋņņŏņņŋ͘ ŽďŽǁŝČǌƵũħ Ɛŝħ ĚŽ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ ƉůĂŶŽǁĂŶĞũ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝͬ
ͬďǇĐŝĂĐǌųŽŶŬŝĞŵƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũŶŝĞƉƌǌĞƌǁĂŶŝĞĐŽŶĂũŵŶŝĞũƉƌǌĞǌŊņņŏņņŋŵŝĞƐŝħĐǇ͘tŶŝŽƐŬƵũħŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞŵŝŬǁŽƚǇ Ŋņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ͕Ŋņņŏņņŋǌų͘

1 KƐŽďĂŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĂƚŽŽƐŽďĂ͕ŬƚſƌĞũŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑđǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽĚŶŝĂǌųŽǏĞŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũũĞĚŶŽ ǌŽƌǌĞĐǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϭ͕art. 3, art. 4a,
art. 5, art. 5a lub art. 62 ustawy.
2 Zatrudnienie to wykonywanie ƉƌĂĐǇ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ ƐƚŽƐƵŶŬƵ ƉƌĂĐǇ͕ ƐƚŽƐƵŶŬƵ ƐųƵǏďŽǁĞŐŽ ůƵď ƵŵŽǁǇ Ž ƉƌĂĐħ ŶĂŬųĂĚĐǌČ͘ ĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŵ ŶŝĞ ũĞƐƚ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĞ ĐǌǇŶŶŽ ƑĐŝ ŶĂ ŝŶŶǇĐŚ
ƉŽĚƐƚĂǁĂĐŚ͕ŶƉ͘ŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵſǁĐǇǁŝůŶǇĐŚ;ǌůĞĐĞŶŝĞ͕ĚǌŝĞųŽŝƚƉ͘Ϳ͘
3 ĞǌǌǁƌŽƚŶĞ ƑƌŽĚŬŝ ƚŽ ǁƐƉĂƌĐŝĞ ǌĞ ƑƌŽĚŬſǁ ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ ŬƚſƌĞŐŽ ǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂ ŶŝĞ ŵƵƐŝ ǌǁƌſĐŝđ ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ǁĂƌƵŶŬſǁ jego otrzymania. Wsparciem
ďĞǌǌǁƌŽƚŶǇŵƐČnp. ƑƌŽĚŬŝW&ZKE, &ƵŶĚƵƐǌƵWƌĂĐǇ͕ǌǁĂŶĞŐŽĚĂůĞũͣ&W͟ ůƵďƑƌŽĚŬŝƵŶŝũŶĞ͕ŶĂƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͘tƐƉĂƌĐŝĞƚĂŬŝĞũĞƐƚďĞǌǌǁƌŽƚŶĞŶĂǁĞƚ͕ũĞǏĞůŝǁǁǇŶŝŬƵ
ŶĂƌƵƐǌĞŶŝĂǁĂƌƵŶŬſǁƵŵŽǁǇtŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂďǇųǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇĚŽǌǁƌŽƚƵƚǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͘EĂƚŽŵŝĂƐƚǁƐƉĂƌĐŝĞŵďĞǌǌǁƌŽƚŶǇŵŶŝĞũĞƐƚŶƉ͘ƉŽǏǇĐǌŬĂǌĞƑƌŽĚŬſǁW&ZKE͕FP lub ƑƌŽĚŬſǁƵŶŝũŶǇĐŚ,
ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝǌŽƐƚĂųĂƵŵŽƌǌŽŶĂŝtŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂŶŝĞŵŝĂųŽďŽǁŝČǌŬƵũĞũƐƉųĂĐĞŶŝĂǁĐĂųŽƑĐŝůƵďĐǌħƑĐŝ͘
4

WƌŽƐǌħǁǇƉĞųŶŝđǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵƉŽƐŝĂĚĂŶŝĂŶƵŵĞƌƵW^>͘

5

WƌŽƐǌħǁƉŝƐĂđŶƵŵĞƌ ŝƐĞƌŝħ ĚŽŬƵŵĞŶƚƵƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞŐŽƚŽǏƐĂŵŽƑđ͕ũĞǏĞůŝWĂŶŝͬWĂŶŶŝĞƉŽƐŝĂĚĂŶƵŵĞƌƵW^>͘

WƌŽƐǌħ ǁƉŝƐĂđ ƐŝĞĚŵŝŽĐǇĨƌŽǁĞ ŽǌŶĂĐǌĞŶŝĞ ŐŵŝŶǇ͕ ŶĂ ŽďƐǌĂƌǌĞ ŬƚſƌĞũ Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania – ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞŵ ZĂĚǇ DŝŶŝƐƚƌſǁ ǌ ĚŶŝĂ
ϭϱ ŐƌƵĚŶŝĂ ϭϵϵϴ ƌ͘ ǁ ƐƉƌĂǁŝĞ ƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇĐŚ ǌĂƐĂĚ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ͕ ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ ŝ ƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĂ ŬƌĂũŽǁĞŐŽ ƌĞũĞƐƚƌƵ ƵƌǌħĚŽǁĞŐŽ ƉŽĚǌŝĂųƵ ƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ ŬƌĂũƵ ŽƌĂǌ ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚ
ǌƚǇŵŽďŽǁŝČǌŬſǁŽƌŐĂŶſǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌǌČĚŽǁĞũŝũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ;ǌ͘h͘ƉŽǌ͘ϭϬϯϭ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͘/ĚĞŶƚǇĨŝŬĂƚŽƌǇƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŵŝŶĚŽƐƚħƉŶĞƐČŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ
'ųſǁŶĞŐŽhƌǌħĚƵ^ƚĂƚǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽ͘
6

7

Wnioskodawca ŵŽǏĞǁǇďƌĂđ͕ŬƚſƌĞĚĂŶĞƉƌǌĞŬĂǌƵũĞ͘

WƌǌĞĐŝħƚŶĞ ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ ƚŽ ƉƌǌĞĐŝħƚŶĞ ŵŝĞƐŝħĐǌŶĞ ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ ǁ ŐŽƐƉŽĚĂƌĐĞ ŶĂƌŽĚŽǁĞũ ǁ ƉŽƉƌǌĞĚŶŝŵ ŬǁĂƌƚĂůĞ ŽĚ ƉŝĞƌǁƐǌĞŐŽ ĚŶŝĂ ŶĂƐƚħƉŶĞŐŽ ŵŝĞƐŝČĐĂ
ƉŽŽŐųŽƐǌĞŶŝƵƉƌǌĞǌWƌĞǌĞƐĂ'ųſǁŶĞŐŽhƌǌħĚƵ^ƚĂƚǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽǁĨŽƌŵŝĞŬŽŵƵŶŝŬĂƚƵǁǌŝĞŶŶŝŬƵhƌǌħĚŽǁǇŵZǌĞĐǌǇƉŽƐƉŽůŝƚĞũWŽůƐŬŝĞũͣDŽŶŝƚŽƌWŽůƐŬŝ͕͟ŶĂƉŽĚƐƚawie art. 20 pkt 2 ustawy z
ĚŶŝĂϭϳŐƌƵĚŶŝĂϭϵϵϴƌ͘ŽĞŵĞƌǇƚƵƌĂĐŚŝƌĞŶƚĂĐŚǌ&ƵŶĚƵƐǌƵhďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ;Dz. U. z 2018 r. poz. 1270). <ǁŽƚǇƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂĚŽƐƚħƉŶĞƐČŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ
'ųſǁŶĞŐŽhƌǌħĚƵ^ƚĂƚǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽ͘
8

tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 1/8

tƐƚħƉŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
L _ƌŽĚŬŝ͕ŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬ͕ŵŽŐČǌŽƐƚĂđƉƌǌǇǌŶĂŶĞŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑ ci gospodarczej (w dowolnej formie)

ůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƌŽůŶŝĐǌĞũ;ǁĚŽǁŽůŶĞũĨŽƌŵŝĞͿ͘WƌŽƐǌħǁǇďƌĂđƌŽĚǌĂũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ, ĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵǁǇďƌĂŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũůƵďƌŽůŶŝĐǌĞũƉƌŽƐǌħǁƉŝƐĂđŬŽĚ
ƐǌĐǌĞŐſůŶĞũĨŽƌŵǇƉƌĂǁŶĞũ 9. 

ϭ ZŽĚǌĂũŝĨŽƌŵĂƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ZaŵŝĞƌǌĂŵ ƉƌǌĞǌŶĂĐǌǇđ ǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶČ ŬǁŽƚħ ŶĂ ƉŽĚũħĐŝĞ  ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ǁ ĨŽƌŵŝĞ ƐƉſųĚǌŝĞůŶŝ ƐŽĐũĂůŶĞũ /  ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ (w formie
Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ)

/  ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ƌŽůŶŝĐǌĞũ ;ǁ ĨŽƌŵŝĞ ŊņņŏņņŏņņŏņņŋͿ͘ WůĂŶƵũħ ƉŽĚũČđ ƚħ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ od dnia Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ. ĂŵŝĞƌǌĂŵ ƉƌŽǁĂĚǌŝđ

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ  samodzielnie /  ǁƌĂǌǌŝŶŶǇŵŝŽƐŽďĂŵŝůƵďƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝ͘WƌŽƐǌħŬƌſƚŬŽƵǌĂƐĂĚŶŝđǁǇďſƌ:

Czy podũħĐŝĞƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝďħĚǌŝĞŽǌŶĂĐǌĂųŽƉŽǁƐƚĂŶŝĞŶŽǁĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝgospodarczej, ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ?  Tak /  Nie. :ĞǏĞůŝŶŝĞ͕ƚŽ
ƉƌŽƐǌħƵǌĂƐĂĚŶŝđǁǇďſƌŝƉŽĚĂđĚĂŶĞŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕ĚŽŬƚſƌĞũǌĂŵŝĞƌǌĂWĂŶͬWĂŶŝĚŽųČĐǌǇđƉŽĚĞũŵƵũČĐƉůĂŶŽǁĂŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ;ǁƚǇŵŶĂǌǁħ͕ĂĚƌĞƐŝĚĂƚħƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĂ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝͿ͗

L WƌŽƐǌħ ǌĂųČĐǌǇđ ĚŽŬƵŵĞŶƚ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐǇ ǁŽůħ ƉƌǌǇũħĐŝĂ WĂŶŝͬWĂŶĂ ĚŽ dziaųaůŶŽƑĐŝ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ ƉƌǌĞǌ ŝŶŶĞ ŽƐŽďǇ ůƵď ƉŽĚŵŝŽƚǇ ;ŶƉ͘ list intencyjny, ƵŵŽǁħ ƉƌǌĞĚǁƐƚħƉŶČ ůƵď ƵĐŚǁĂųħ
ƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũͿ.

Ϯ WƌǌĞĚŵŝŽƚƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ǌŝĂųĂůŶŽƑđ͕ŬƚſƌĞũĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬ͕ďħĚǌŝĞƉŽůĞŐĂđŶĂ͗

W<ĚůĂǁŝŽĚČĐĞũƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ10: ŊņņŏņņŋŊņņŏņņŋŊņņŋ.
PƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ nie wymaga /  ǁǇŵĂŐĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƉŽǌǁŽůĞŷ͕ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŷ͕ǌĞǌǁŽůĞŷ͕ĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚſǁ, koncesji lub licencji͘:ĞǏĞůŝǁǇŵĂŐĂich uzyskania,
ƉƌŽƐǌħŬƌſƚŬŽŽƉŝƐĂđ͕ǁũĂŬŝŵǌĂŬƌĞƐŝĞ:

 hǌǇƐŬĂųĂŵͬƵǌǇƐŬĂųĞŵũĞ /  ŶŝĞƵǌǇƐŬĂųĂŵͬƵǌǇƐŬĂųĞŵ ŝĐŚ͕ũĞĚŶĂŬǌĂŵŝĞƌǌĂŵũĞƵǌǇƐŬĂđĚŽĚŶŝĂŊņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ.

9 tǇŬĂǌ ŬŽĚſǁ ĨŽƌŵǇ ƉƌĂǁŶĞũ ǌŽƐƚĂų ŽŬƌĞƑůŽŶǇ ǁ Α ϴ ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ ZĂĚǇ DŝŶŝƐƚƌſǁ ǌ ĚŶŝĂ ϯϬ ůŝƐƚŽƉĂĚĂ ϮϬϭϱ ƌ͘ ǁ ƐƉƌĂǁŝĞ ƐƉŽƐŽďƵ i metodologii prowadzenia
ŝĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũŝŬƌĂũŽǁĞŐŽƌĞũĞƐƚƌƵƵƌǌħĚŽǁĞŐŽƉŽĚŵŝŽƚſǁŐŽƐƉŽĚĂƌŬŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ ǁǌŽƌſǁ ǁŶŝŽƐŬſǁ͕ĂŶŬŝĞƚŝǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŷ;ǌ͘h͘ƉŽǌ͘ϮϬϬϵ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͘<ŽĚǇƚĞǌŽƐƚĂųǇŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶĞŶĂ
ƐƚƌŽŶŝĞ'ųſǁŶĞŐŽhƌǌħĚƵ^ƚĂƚǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽ͘
10 WƌŽƐǌħǁƉŝƐĂđŬůĂƐħƌŽĚǌĂũƵƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌŐŽĚŶŝĞǌƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞŵZĂĚǇDŝŶŝƐƚƌſǁǌĚŶŝĂϮϰŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϳƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞWŽůƐŬŝĞũ<ůĂƐǇĨŝŬĂcji DǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;W<Ϳ;ǌ͘h͘ƉŽǌ͘
ϭϴϴϱ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͘

tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 2/8

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ  nie wymaga /  wymaga ƐƉĞųŶŝĞŶŝĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ ǁĂƌƵŶŬſǁǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚǌƉƌǌĞƉŝƐſǁƉƌĂǁĂ;ƉƌŽƐǌħŬƌſƚŬŽ
ŽƉŝƐĂđ͕ǁjakim zakresieͿ͘WƌǌǇŬųĂĚĂŵŝƚĂŬŝĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŵŽŐČďǇđŵ͘ŝŶ͘ŽƉŝĞŬĂŶĂĚĚǌŝĞđŵŝĚŽůĂƚϯ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚŽŵƵƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞƵƐųƵŐĚĞƚĞŬƚǇǁŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶŝĞĚƌſŐ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬĂǁŝĂƌŶŝ.



ϯ KďƐǌĂƌǇƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
 PƌŽƐǌħ ŽŬƌĞƑůŝđ ǌĂƐŝħŐ ŝ ƐƉŽƐſď ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ƉůĂŶŽǁĂŶĞũ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ;ǁ ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ ƉƌŽƐǌħ ǁƐŬĂǌĂđ, ŶĂ ũĂŬŝŵ ŽďƐǌĂƌǌĞ ďħĚČ ŽĨĞƌŽǁĂŶĞ ƉƌŽĚƵŬƚǇ
ůƵďƵƐųƵŐŝ͕ĂƚĂŬǏĞ͕ĐǌǇďħĚČŽŶĞŽĨĞƌŽǁĂŶĞǁƌĂŵĂĐŚƐƉƌǌĞĚĂǏǇŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũͿ:



ϰ >ŽŬĂůŝǌĂĐũĂ
WůĂŶŽǁĂŶĞŵŝĞũƐĐĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉƌŽƐǌħǁƉŝƐĂđĂĚƌĞƐ͕ũĞǏĞůŝũĞƐƚǌŶĂŶǇtŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ͕ůƵďŽƌŝĞŶƚĂĐǇũŶČůŽŬĂůŝǌĂĐũħŶƉ͘ĚǌŝĞůŶŝĐħ͕ƵůŝĐħ͕ǌĞƐƉſųŽďŝĞŬƚſǁ
ŚĂŶĚůŽǁǇĐŚŝƚƉ͘ͿŽƌĂǌƵǌĂƐĂĚŶŝđǁǇďſƌ͘

<ůŝĞŶĐŝŝ ĚǇƐƚƌǇďƵĐũĂ
ϭ <ůŝĞŶĐŝ
ŽŬŽŐŽďħĚǌŝĞŬŝĞƌŽǁĂŶĂŽĨĞƌƚĂƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͍WƌŽƐǌħƵǁǌŐůħĚŶŝđŵ͘ŝŶ͘ĐĞĐŚǇŐƌƵƉǇĚŽĐĞůŽǁĞũŬůŝĞŶƚſǁ͕ ŝĐŚƐǌĂĐƵŶŬŽǁČůŝĐǌďħ͘

ǌǇŵĂWĂŶŝͬWĂŶĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŶŝĞŬƚſƌǇŵŝƐƉŽƑƌſĚƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚŬůŝĞŶƚſǁ͍WƌŽƐǌħƐǌĞƌǌĞũŽƉŝƐĂđǁĂƌƵŶŬŝƚĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͕ũĞǏĞůŝWĂŶŝͬWĂŶĂǌĚĂŶŝĞŵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐĂƚĂďħĚǌŝĞƉƌǌǇĚĂƚŶĂǁƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĂŬŽĐĞŶŝĂWĂŶŝͬWĂŶƐǌĂŶƐħŶĂŬŽŶƚǇŶƵĂĐũħƚĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͍

WƌŽƐǌħ ŽƉŝƐĂđ ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ ƉŽĚũħƚĞ ƉƌǌĞĚ ĚŶŝĞŵ ǌųŽǏĞŶŝĂ ǁŶŝŽƐŬƵ͕ ŬƚſƌĞ ƉŽǌǁŽůČ ŶĂ ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞ ŬůŝĞŶƚſǁ ;ǁǇŵŝĂŶĂ ůŝƐƚſǁ ŝŶƚĞŶĐǇũŶǇĐŚ͕ ǌĂǁĂƌĐŝĞ Ƶŵſǁ
ƉƌǌĞĚǁƐƚħƉŶǇĐŚĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇůƵďƐƉƌǌĞĚĂǏǇ͕ ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƉƌǌǇƐǌųǇŵŝŬůŝĞŶƚĂŵŝͿ͗

tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 3/8

:ĂŬƉůĂŶƵũĞWĂŶŝͬWĂŶĚŽƚƌǌĞđĚŽƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚŬůŝĞŶƚſǁǌĞƐǁŽũČŽĨĞƌƚČ͍:ĂŬǌĂŵŝĞƌǌĂWĂŶŝͬWĂŶƌĞŬůĂŵŽǁĂđƉůĂŶŽǁĂŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ͍

L WƌŽƐǌħƵǁǌŐůħĚŶŝđƚĂŬǏĞƐƉŽƐſďƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũĚůĂŬůŝĞŶƚſǁ͕ƌĞŬůĂŵħǌĂƌſǁŶŽƚƌĂĚǇĐǇũŶČ͕ũĂŬŝĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶČ͕ŶŽƑŶŝŬŝƌĞŬůĂŵǇ͕ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶĞ
ĨŽƌŵǇƉƌŽŵŽĐũŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ǁƚǇŵǁŵĞĚŝĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚ. WƌŽƐǌħŽƉŝƐĂđƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂŷ͕ŬƚſƌĞǌĂŵŝĞƌǌĂWĂŶŝͬWĂŶƉŽĚũČđ͕ǌĂŬųĂĚĂŶǇƚĞƌŵŝŶƌĞĂůŝzacji,
ŬŽƐǌƚŝƌĞǌƵůƚĂƚĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘

<ƚſƌĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝƉŽǌǁĂůĂũČĐĞŶĂǌĂƉŽǌŶĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚŬůŝĞŶƚſǁǌŽĨĞƌƚČƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌŽƐƚĂųǇǁǇŬŽŶĂŶĞƉƌǌĞĚĚŶŝĞŵǌųŽǏĞŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵ;ŶƉ͘ƌŽǌƉŽǌŶĂŶŝĞ
rynku,

listy

intencyjne,

umowy

ƉƌǌĞĚǁƐƚħƉŶĞ

ǌĂǁĂƌƚĞ

ƉŽĚ

ǁĂƌƵŶŬŝĞŵ

ŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂ

ǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶǇĐŚ

ƑƌŽĚŬſǁ͕

ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝe

ŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͕ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞĚŽƐƚħƉƵĚŽƐŝĞĐŝ͕ƌŽǌƉŽǌŶĂŶŝĞƌǇŶŬƵƐŬůĞƉſǁŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚ͕ƐƚƌŽŶŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚͿ͍

L :ĞǏĞůŝŶŝĞŬƚſƌǇĐŚǌƚǇĐŚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĚŽŬŽŶĂŶŽŶĂƉŝƑŵŝĞ͕ƉƌŽƐǌħǌĂųČĐǌǇđĚŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞĚŽŬŽŶĂŶŝĞƚǇĐŚĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͘
Ϯ ǇƐƚƌǇďƵĐũĂ
t ũĂŬŝ ƐƉŽƐſď ǌĂŵŝĞƌǌĂ WĂŶŝͬWĂŶ ƐƉƌǌĞĚĂǁĂđ ŽĨĞƌŽǁĂŶĞ ƉƌǌĞǌ ƐŝĞďŝĞ ĚŽďƌĂ ;ŶƉ͘ ƵƐųƵŐŝ ŝ ƉƌŽĚƵŬƚǇͿ͍ WƌŽƐǌħ ƵǌĂƐĂĚŶŝđ Ɛǁſũ ǁǇďſƌ͕ ǁƐŬĂǌĂđ ǁĂƌƵŶŬŝ ĚǇƐƚƌǇďƵĐũŝ,
ŽƐǌĂĐŽǁĂđƐƚŽƐŽǁĂŶĞĐĞŶǇŝƚƉ͘



WƌŽƐǌħ ŽƉŝƐĂđ ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ ƉŽĚũħƚĞ ƉƌǌĞĚ ĚŶŝĞŵ ǌųŽǏĞŶŝĂ ǁŶŝŽƐŬƵ͕ ŬƚſƌĞ ƉŽǌǁŽůČ ŶĂ ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞ ĚǇƐƚƌǇďƵĐũŝ ;ǁǇŵŝĂŶĂ ůŝƐƚſǁ ŝŶƚĞŶĐǇũŶǇĐŚ͕ ǌĂǁĂƌĐŝĞ Ƶŵſǁ
ƉƌǌĞĚǁƐƚħƉŶǇĐŚĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇůƵďƐƉƌǌĞĚĂǏǇ͕ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƉƌǌǇƐǌųymi dostawcami i kontrahentami).

ĂŬƌĞƐĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂ͕ŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞ͕ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
L tŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂƉŽǁŝŶŝĞŶƵƉƌĂǁĚŽƉŽĚŽďŶŝđ͕ǏĞǁŝĞ͕ũĂŬŝĞƚǇƉŽǁĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝďħĚČǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕ŶĂŬƚſƌČŵĂũČǌŽ ƐƚĂđƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞƑƌŽĚŬŝ͕kƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬ
Wn- O.

WƌǌǇƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ  nie zamierzam /  zamierzam ŬŽƌǌǇƐƚĂđǌƉƌĂĐǇŝŶŶǇĐŚŽƐſď.
:ĂŬŝĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝǌǁŝČǌĂŶĞǌƉůĂŶŽǁĂŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČďħĚǌŝĞWĂŶŝͬWĂŶǁǇŬŽŶǇǁĂđŽƐŽďŝƑĐŝĞ͍



ǌǇŶŝĞŬƚſƌĞǌǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚĐǌǇŶŶŽƑĐŝǁǇŵĂŐĂũČƐƉĞĐũĂůŶǇĐŚƵƉƌĂǁŶŝĞŷǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚ?  Tak /  Nie.:ĞǏĞůŝƚĂŬ͕ƉƌŽƐǌħƉŽĚĂđ͕ǁũĂŬŝŵǌĂŬƌĞƐŝĞ͗




tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 4/8

Czy Pani/Pan posiada te uprawnienia zawodowe?  Takͬ Nie͘:ĞǏĞůŝŶŝĞ͕ƚŽũĂŬǌŽƐƚĂŶŝĞƌŽǌǁŝČǌĂŶǇƚĞŶƉƌŽďůĞŵ͍




Jakie ma Pani/Pan ǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞ͍ WƌŽƐǌħ ƉŽĚĂđ ŶĂǌǁǇ ƐǌŬſų͕ ƉƌŽĨŝů͕ ǌĂǁſĚ͕ ƐƉĞĐũĂůŶŽƑđ͕ ƚǇƚƵųǇ ǌĂǁŽĚŽǁĞ ůƵď ŶĂƵŬŽǁĞ͕ ǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞ



ƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ.



WŽƐŝĂĚĂŶĞǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞ ďħĚǌŝĞ /  ŶŝĞďħĚǌŝĞƉƌǌǇĚĂƚŶĞĚŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ŬƚſƌĞďħĚħ ǁǇŬŽŶǇǁĂđŽƐŽďŝƑĐŝĞ͘WƌŽƐǌħǁƉŝƐĂđ͕ĚůĂĐǌĞŐŽWĂŶŝͬWĂŶƚĂŬ



ƵǁĂǏĂ͕ŽƌĂǌǌĂųČĐǌǇđĚŽǁŶŝŽƐŬƵtŶ-KĚŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞƌŽĚǌĂũŝƉŽǌŝŽŵǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂǁƉƌǌǇĚĂƚŶǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ͘



 ǌǇ ƵŬŽŷĐǌǇųĂ WĂŶŝͬƵŬŽŷĐǌǇų WĂŶ ŬƵƌƐǇ ůƵď ƐǌŬŽůĞŶŝĂ ƉƌǌǇĚĂƚŶĞ ǁ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝƵ ǁƐƉŽŵŶŝĂŶǇĐŚ ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͍  Nie /  Tak.
:ĞǏĞůŝƚĂŬ͕ ƉƌŽƐǌħƉŽĚĂđ͕ũĂŬŝĞ͗



L WƌŽƐǌħǌĂųČĐǌǇđĚŽǁŶŝŽƐŬƵWn-KǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵŬŽŷĐǌĞŶŝĂƐǌŬŽůĞŶŝĂůƵďŬƵƌƐƵ.
  EŝŐĚǇ ŶŝĞ ďǇųĂŵ ǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĂͬŶŝĞ ďǇųĞŵ ǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇ /  w ƉƌǌĞƐǌųŽƑĐŝ ďǇųĂŵ ǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĂͬďǇųĞŵ ǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇ ;ƉŽ ƌĂǌ ŽƐƚĂƚŶŝ
w okresie od Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ do Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ).
ǌǇĐǌǇŶŶŽƑĐŝǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞǁĐǌĞƑŶŝĞũǁƉƌĂĐǇďħĚČƉƌǌǇĚatne w planowanej ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͍  Nie /  Tak͘:ĞǏĞůŝƚĂŬ͕ƉƌŽƐǌħƉŽĚĂđǁũĂŬŝƐƉŽƐſď͘



Czy

ma

Pani/Pan

ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ

ůƵď

ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ

ƉƌǌǇĚĂƚŶĞ

ĚŽ

ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ

ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ

ǁ

ƉůĂŶŽǁĂŶĞũ

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ?  Tak /  Nie.

:ĞǏĞůŝtĂŬ͕ƉƌŽƐǌħƉŽĚĂđ͕ũĂŬŝĞ͘WƌŽƐǌħƵǁǌŐůħĚŶŝđŶŝĞƚǇůŬŽĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǏǇĐŝŽǁĞ͕ĂůĞƌſǁŶŝĞǏĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǌŽŬƌĞƐƵǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ;w ramach stosunku pracy, pracy
ŶĂŬųĂĚĐǌĞũ͕

ƐųƵǏďǇ͕

wykonywania

Ƶŵſǁ

ĐǇǁŝůŶǇĐŚ͕

ǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕

ƵĚǌŝĂųƵ

ǁ

ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŚ

ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕

ƉŽŵŽcy

innym

osobom

ǁƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ, itd.).



tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 5/8

']LHQQLN8VWDZ


±±

Poz. 2342

tƉƌǌĞƐǌųŽƑĐŝƉƌŽǁĂĚǌŝųĂŵͬƉƌŽǁĂĚǌŝųĞŵ  ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ /  ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƌŽůŶŝĐǌČ /  ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ;ƉŽ
raz ostatni w okresie od Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ do Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŋ-Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ).
WƌŽƐǌħ ǁƐŬĂǌĂđ͕ ĐŽ ďǇųŽ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ ƚĞũ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕ ǁ ũĂŬŝĞũ ĨŽƌŵŝĞ ďǇųĂ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂ ŽƌĂǌ ĚůĂĐǌĞŐŽ ǌĂƉƌǌĞƐƚĂųĂ WĂŶŝͬǌĂƉƌǌĞƐƚĂų WĂŶ
prowadzenia ƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͍



:ĂŬŝĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝǌǁŝČǌĂŶĞǌƉůĂŶŽǁĂŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČďħĚČǁǇŬŽŶǇǁĂđinne osoby? Czy powinny ǁǌǁŝČǌŬƵǌƚǇŵƉŽƐŝĂĚĂđŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞuprawnienia, kwalifikacje
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞi ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ? :ĞƑůŝƚĂŬ, to jakie? 



ĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞǌǁƌŽƚƵƑƌŽĚŬſǁ
L _ƌŽĚŬŝ͕ŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬtŶ-K͕ƐČƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇǌĂǁĂƌƚĞũǌĞƐƚĂƌŽƐƚČ͘:ĞǏĞůŝǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂŶĂƌƵƐǌǇǁĂƌƵŶŬŝƵŵŽǁǇ͕ďħĚǌŝĞǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇĚŽǌǁƌŽƚƵƑƌŽĚŬſǁw

kwocie proporcjonalnej do okresu ƉŽǌŽƐƚĂųĞŐŽĚŽǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĂokresu͕ŶĂŬƚſƌǇǌŽƐƚĂųĂǌĂǁĂƌƚĂƵŵŽǁĂ͕ǁƌĂǌǌŽĚƐĞƚŬĂŵŝŶĂůŝĐǌŽŶǇŵŝũĂŬŽĚǌĂůĞŐųŽƑĐŝƉŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚ͘ǁƌŽƚŵŽǏĞ zoƐƚĂđ
ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŽŶǇŬƚſƌČŬŽůǁŝĞŬǌ ƉŽŶŝǏĞũǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚĨŽƌŵǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ͘tŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂŵŽǏĞǁǇďƌĂđũĞĚŶČůƵď ǁŝĞůĞĨŽƌŵǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ͘ WƌŽƐǌħǌųŽǏǇđŽƑǁŝĂĚĐǌenie o proponowanej
ĨŽƌŵŝĞǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂǌǁƌŽƚƵ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵǁǇďƌĂŶŝĂǁŝĞůƵĨŽƌŵǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂŶĂůĞǏǇƵǌƵƉĞųŶŝđŬǁŽƚǇ͕ŬƚſƌǇĐŚŵĂĚŽƚǇĐǌǇđǌĂďĞzpieczenie.

WƌŽƉŽŶƵũħ ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞ ĨŽƌŵǇ ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ ǌǁƌŽƚƵ ƑƌŽĚŬſǁ͗  ƉŽƌħĐǌĞŶŝĞ /  ƉŽƌħĐǌĞŶŝĞ ƐƉſųĚǌŝĞůŶŝ ƐŽĐũĂůŶĞũ /  weksel z ƉŽƌħĐǌĞŶŝĞŵ ǁĞŬƐůŽǁǇŵ
(awal) /  gwarancja bankowa /  zastaw na prawach lub rzeczach /  blokada rachunku bankowego /  akt notarialny o ƉŽĚĚĂŶŝƵ Ɛŝħ ĞŐǌĞŬƵĐũŝ
ƉƌǌĞǌĚųƵǏŶŝŬĂ͘
hǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂǌǁƌŽƚƵƑƌŽĚŬſǁ͗






tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 6/8

/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬĂĐŚŝŝĐŚĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵǌǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ
BČĐǌŶǇ ŬŽƐǌƚ ƉŽĚũħĐŝĂ ƉůĂŶŽǁĂŶĞũ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŊņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ
w ųČĐǌŶĞũ

kwocieŊņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ

Ŋņņŏņņŋ.

Ŋņņŏņņŋ.

 ǁųĂƐŶǇĐŚ ƑƌŽĚŬſǁ ƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂŵͬƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĞŵ ǁǇĚĂƚŬŝ ǁ ųČĐǌŶĞũ ŬǁŽĐŝĞŊņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ

Z ŝŶŶǇĐŚ ǍƌſĚĞų ƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂŵͬƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĞŵ ǁǇĚĂƚŬŝ ǁ ųČĐǌŶĞũ ŬǁŽĐŝĞŊņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ

Ŋņņŏņņŋ

Ŋņņŏņņŋ

oraz ƐĨŝŶĂŶƐƵũħ ǁǇĚĂƚŬŝ

ŽƌĂǌ ƐĨŝŶĂŶƐƵũħ ǁǇĚĂƚŬŝ ǁ ųČĐǌŶĞũ ŬǁŽĐŝĞ

Ŋņņŏņņŏņņŏņņŏņņŋ Ŋņņŏņņŋ͘WƌŽƐǌħǁǇŵŝĞŶŝđƚĞǍƌſĚųĂĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ__________________________________________________________________________________________________________.

L WƌŽƐǌħǁǇƉĞųŶŝđƉŽŶŝǏƐǌČƚĂďĞůħŝǁƉŝƐĂđǁŶŝĞũƚĞǁǇĚĂƚŬŝǌǁŝČǌĂŶĞďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌƉŽĚũħĐŝĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕ŬƚſƌĞtŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐĂ ǌĂŵŝĞƌǌĂǁĐǌħƑĐŝůƵďǁĐĂųŽƑĐŝƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂđǌe ƑƌŽĚŬſǁ͕ŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬtŶ-K͘tƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇƉƌŽƐǌħƉŽĚĂđw
ǌųŽƚǇĐŚ͕ǁŬǁŽƚĂĐŚďƌƵƚƚŽ;ǁƌĂǌǌŬǁŽƚČƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐͿ͘ 

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Typ

Rodzaj wydatku do sfinansowania ǁĐǌħƑĐŝůƵďĐĂųŽƑĐŝǌĞƑƌŽĚŬſǁ͕

wydatku11

ŬƚſƌǇĐŚĚŽƚǇĐǌǇǁŶŝŽƐĞŬ

Stan

Planowana data

przedmiotu

dokonania

wydatku12

wydatku

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Ŋņņŋ

Kwota wydatku do
tĂƌƚŽƑđ

Liczba

Kwota wydatku

jednostkowa

jednostek

ŽŐſųĞŵ13

Pomniejszenia14

sfinansowania z
wnioskowanych
ƑƌŽĚŬſǁ15

11 WƌŽƐǌħ ŽŬƌĞƑůŝđ ƚǇƉ ǁǇĚĂƚŬƵ͗ ǁ ʹ ǁǇĚĂƚŬŝ ŶĂ ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĞ͕ ŵ ʹ wydatki na nĂďǇĐŝĞ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ ŝ ƐƵƌŽǁĐſǁ͕ ƚ ʹ ǁǇĚĂƚŬŝ ŶĂ ǌĂŬƵƉ ƚŽǁĂƌſǁ ĚŽ ƐƉƌǌĞĚĂǏǇ ůƵď ƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĂ͕ ǌ ʹ ǁǇĚĂƚŬŝ ŶĂ ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ Ƶ ʹ ǁǇĚĂƚŬŝ ŶĂ ƵƐųƵŐŝ͕ ƌ ʹ ǁǇĚĂƚŬŝ ŶĂ ƌĞŬůĂŵħ ŝ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐũħ͕
i ʹ inne.
12

WƌŽƐǌħŽŬƌĞƑůŝđƐƚĂŶƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǁǇĚĂƚŬƵ͗Ŷʹ nowe, u ʹ ƵǏǇǁĂŶĞ͕ǆ ʹ nie dotyczy.

13

<ǁŽƚĂǁǇĚĂƚŬƵŽŐſųĞŵ jest iloczynem z kolumn tĂƌƚŽƑđũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĂ oraz Liczba jednostek.

14

<ǁŽƚĂǁǇĚĂƚŬƵŽďũħƚĂŝŶŶǇŵŽƚƌǌǇŵĂŶǇŵůƵďƉůĂŶŽǁĂŶǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞŵǌĞƑƌŽĚŬſǁƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ;ǁƚǇŵǌĞƑƌŽĚŬſǁW&ZKE͕&W͕ƑƌŽĚŬſǁƵŶŝũŶǇĐŚͿďħĚČĐĞŐŽƉŽŵŽĐČ ƉƵďůŝĐǌŶČůƵďƉŽǌĂƉŽŵŽĐŽǁǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞŵ͘

15

<ǁŽƚĂǁǇĚĂƚŬƵĚŽƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂǌǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁŶŝĞŵŽǏĞďǇđǁǇǏƐǌĂŽĚƌſǏŶŝĐǇ<ǁŽƚǇǁǇĚĂƚŬƵŽŐſųĞŵ i Pomniejszenia. Suma kwot z kolumny <ǁŽƚĂǁǇĚĂƚŬƵĚŽƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂǌǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ ŵƵƐŝďǇđƌſǁŶĂ kwocie wnioskowanych ƑƌŽĚŬſǁ͘

tŶŝŽƐĞŬŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O

str. 7/8

ĂųČĐǌŶŝŬŝŝƵǁĂŐŝ͗
Do wniosku ǌĂųČĐǌĂŵ ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚŽŬƵŵĞŶƚǇ:
ϭ͘

 ĚŽŬƵŵĞŶƚƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐǇǁŽůħƉƌǌǇũħĐŝĂŵŶŝĞĚŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ gospodarczej, rolniczej albo ƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ prowadzonej przez
inne osoby lub podmioty:
________________________________________________________________________________________________,

Ϯ͘

 ĚŽŬŽŶĂŶŝĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝƉŽǌǁĂůĂũČĐǇĐŚŶĂǌĂƉŽǌŶĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚŬůŝĞŶƚſǁǌŽĨĞƌƚČƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ:
___________________________________________________________________________________________________________________,

ϯ͘

 ĚŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞĚŽŬŽŶĂŶŝĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ŬƚſƌĞƉŽǌǁŽůČŶĂǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞƉųǇŶŶĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĚŽƐƚĂǁĐČ i innymi kontrahentami:
___________________________________________________________________________________________________________________,

ϰ͘

 dokument͕ǌŬƚſƌĞŐŽǁǇŶŝŬĂƚǇƚƵųƉƌĂǁŶǇĚŽ ŐƌƵŶƚſǁ /  lokalu /  ŽďŝĞŬƚſǁͬ ƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ (np. ƵŵŽǁĂůƵďƵŵŽǁĂƉƌǌĞĚǁƐƚħƉŶĂĚŽƚǇĐǌČĐĂich
oddania do mojej dyspozycji):
___________________________________________________________________________________________________________________,

ϱ͘

 dŽŬƵŵĞŶƚƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐǇǁǇƐŽŬŽƑđŵŽũĞŐŽǁŬųĂĚƵǁųĂƐŶĞŐŽ:
___________________________________________________________________________________________________________________,

ϲ͘

 dokumenty ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞuprawnienia i kwalifikacje moje lub ŝŶŶǇĐŚŽƐſď wymagane ǁƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ:
___________________________________________________________________________________________________________________,

ϳ͘

 ĚŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝmoje lub ŝŶŶǇĐŚŽƐſď ƉƌǌǇĚĂƚŶĞǁƉůĂŶŽǁĂŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ:
___________________________________________________________________________________________________________________,

ϴ͘

 ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵĂųǏŽŶŬŝͬŵĂųǏŽŶŬĂ͕ǁŬƚſƌǇŵǁǇƌĂǏĂǌŐŽĚħŶĂǌĂǁĂƌĐŝĞƵŵŽǁǇƉƌǌǇǌŶĂũČĐĞũƑƌŽĚŬŝ.

hǁĂŐŝ:

/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĂĚƌĞƐĂƚĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚ16
L Adresat wniosku Wn-O, jako administrator danych osobowych, informuje PanŝČ/Pana͕ǏĞ͗
ඵ ƉŽƐŝĂĚĂWĂŶŝͬWĂŶƉƌĂǁŽĚŽƐƚħƉƵĚŽƚƌĞƑĐŝƐǁŽŝĐŚĚĂŶǇĐŚŝŝĐŚƐƉƌŽƐƚŽǁĂŶŝĂ͕ƵƐƵŶŝħĐŝĂ͕ŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĂƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂŶŝĂ͕ƉƌĂǁŽĚŽƉƌ zenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania,
ƐŬĂƌŐŝĚŽŽƌŐĂŶƵŶĂĚǌŽƌƵũČĐĞŐŽ͕o ile nie zaĐŚŽĚǌČƐǇƚƵĂĐũĞ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁ art. 14 ust. 5, art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

Ϯϳkwietnia 2016 r. ǁƐƉƌĂǁŝĞŽĐŚƌŽŶǇŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ ǌǁŝČǌŬƵǌ przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ƉƌǌĞƉųǇǁƵƚĂŬŝĐŚĚĂŶǇĐŚŽƌĂǌƵĐŚǇůĞŶŝĂĚǇƌĞŬƚǇǁǇ
ϵϱͬϰϲͬt;ŽŐſůŶĞƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞŽ ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str͘ϭ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘);
ඵ podanie danych jest dobrowolne, ĂůĞŶŝĞǌďħĚŶĞǁĐĞůƵƌŽǌƉĂƚƌǌĞŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵ͕ƵĚǌŝĞůĞŶŝĂƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇ͕ǁǇƉųĂĐĞŶŝĂ ƑƌŽĚŬſǁ͕ich rozliczenia, ŬŽŶƚƌŽůŽǁĂŶŝĂ
ƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝƌĞĂůŝǌĂĐũŝƵŵŽǁǇŽƌĂǌǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂǌǁƌŽƚƵƑƌŽĚŬſǁ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽŶƚƌŽůŝǌŐŽĚŶŽƑĐŝƚǇĐŚĐǌǇŶŶŽƑĐŝǌƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝƉƌĂǁĂ;
ඵ podane daŶĞďħĚČƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂŶĞǁĐĞůƵƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŶŝĂŽŬƌĞƑůŽŶĞŐŽǁĂƌƚ͘ϭϮĂƵƐƚĂǁǇŽƌĂǌw rozpŽƌǌČĚǌĞŶŝu DŝŶŝƐƚƌĂZŽĚǌŝŶǇ͕WƌĂĐǇŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞj ǌĚŶŝĂϭϮŐƌƵĚŶŝĂϮϬϭϴƌ͘
w sprawie przyznaniaŽƐŽďŝĞŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũĂůďŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ(Dz. h͘ƉŽǌ͘ϮϯϰϮͿŝǌŐŽĚŶŝĞ
ǌƚƌĞƑĐŝČŽŐſůŶĞŐŽƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂŽŽĐŚƌŽŶŝĞĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚ;
ඵ ĚĂŶĞŵŽŐČďǇđƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶĞƉƌǌĞǌAdresata:
ĂͿ WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬŽǁŝZǌČĚƵĚŽ^ƉƌĂǁKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚlub WƌĞǌĞƐŽǁŝĂƌǌČĚƵPFRON w ĐĞůƵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŬŽŶƚƌŽůŝƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŶŝĂƵĚǌŝĞůĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁ
ŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ƌŽůŶŝĐǌĞũůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵstawy,
ďͿ Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia kontroli na ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ ZĂĚǇ ;hͿ ϮϬϭϱͬϭϱϴϵ ǌ ĚŶŝĂ ϭϯ ůŝƉĐĂ ϮϬϭϱ ƌ͘ ƵƐƚĂŶĂǁŝĂũČĐĞgo ƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ ǌĂƐĂĚǇ
ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂart. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 29.09.2015, str. 9) oraz oceny ǌŐŽĚŶŽƑĐŝƵĚǌŝĞůĞŶŝĂƉŽŵŽĐy z warunkami udzielania pomocy
de minimisŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝǁƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocyde minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), pomocy de minimis w sektorze rolnym ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝǁ ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝu Komisji (UE)nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pom ocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)
lub pomocyde ŵŝŶŝŵŝƐǁƐĞŬƚŽƌǌĞƌǇďŽųſǁƐƚǁĂ i akwakultury ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝǁ ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝu Komisji (UE) nr 717/2014z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatuofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimiƐǁƐĞŬƚŽƌǌĞƌǇďŽųſǁƐƚǁĂŝĂŬǁĂŬƵůƚƵƌǇ(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
iod@praca.myslenice.pl
ඵ administratorem ochrony danych u Adresata jest: ________________________________
(adres e-mail inspektora danych: ______________________________________);
ඵ ĚĂŶĞŽƐŽďŽǁĞďħĚČƉƌǌĞĐŚŽǁǇǁĂŶĞƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚǌŝĞƐŝħĐŝŽůĞƚŶŝŶŝĞǌďħĚŶǇ do udzielenia pomocy oraz jej kontroli ƉƌǌĞǌ<ŽŵŝƐũħƵƌŽƉĞũƐŬČ;
ඵ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do WƌĞǌĞƐhƌǌħĚƵOchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ǐe przetwarzanie Pani/Pana ĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚŶĂƌƵƐǌĂƉƌǌĞƉŝƐǇŽŐſůŶĞŐŽ
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ o ochronie danych osobowych.

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŬŽŷĐŽǁĞ
1.

DĂŶĞǁǇŬĂǌĂŶĞǁĞǁŶŝŽƐŬƵƐČǌŐŽĚŶĞ ze stanem prawnym i faktycznym.

2.

 NŝĞ ƉŽǌŽƐƚĂũħ ǁ ǌǁŝČǌŬƵ ŵĂųǏĞŷƐŬŝŵ /  ƉŽǌŽƐƚĂũħ ǁ ƵƐƚĂǁŽǁĞũ ŵĂũČƚŬŽǁĞũ ǁƐƉſůŶŽƑĐŝ ŵĂųǏĞŷƐŬŝĞj /  ƉŽƐŝĂĚĂŵ ƌŽǌĚǌŝĞůŶŽƑđ ŵĂũČƚŬŽǁČ
z ___________________________ ;ǌĂųČĐǌĂŵŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵĂųǏŽŶŬŝͬŵĂųǏŽŶŬĂ͕ǁ ŬƚſƌǇŵǁǇƌĂǏĂǌŐŽĚħŶĂǌĂǁĂƌĐŝĞƵŵŽǁǇ ƉƌǌǇǌŶĂũČĐĞũƑƌŽĚŬi).

3.

 Posiadam /  nie posiadam ǌĂůĞŐųŽƑĐŝǁǌŽďŽǁŝČzaniach wobec PFRON.

4.

 Zalegam /  nie zalegam z ŽƉųĂĐĂŶŝĞŵǁƚĞƌŵŝŶŝĞƉŽĚĂƚŬſǁŝŝŶŶǇĐŚĚĂŶŝŶƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘

ĂƚĂǌųŽǏĞŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵ: Ŋņņŏņņŋ±Ŋņņŏņņŋ±Ŋņņŏņņŏņņŏņņŋ
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Podpis: _____________________________________

/ŶĨŽƌŵĂĐũħĂĚƌĞƐĂƚĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚǁǇƉĞųŶŝĂĚƌĞƐĂƚǁŶŝŽƐŬƵtŶ-O.

Wniosek osoby ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũĚŽƚǇĐǌČĐǇ ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ gospodarczej, rolniczej albo dzŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁĨŽƌŵŝĞƐƉſųĚǌŝĞůŶŝƐŽĐũĂůŶĞũ

Wn-O str. 8/8

Załącznik nr 2

Wn-W

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Podstawa
prawna:

Art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511).

Składający1:

A. Pracodawca ubiegający się o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej.
B. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Adresat:

A. Starosta lub prezydent miasta na prawach
powiatu.

B. Prezes Zarządu Funduszu.

A. Dane o wniosku
1. Wniosek1
1. Zwykły

3. Data wpływu

2. Numer akt
2. Korygujący

Część I
B. Dane ewidencyjne składającego
B1. Dane ewidencyjne i adres składającego
4. Imię (imiona) i nazwisko składającego

5. NIP

7. Województwo
9. Kod pocztowy

8. Miejscowość
10. Poczta

14. Telefon2

11. Ulica

15. Faks2

13. Nr lokalu

Wypełnia składający mający inny adres korespondencyjny niż adres wykazany w
bloku B1
19. Ulica
20. Nr domu
21. Nr lokalu

18. Poczta

22. Telefon2

12. Nr domu

16. E-mail

B2. Adres do korespondencji
17. Kod pocztowy

6. PKD

23. Faks2

24. E-mail

B3. Dodatkowe informacje
25. Nazwa banku

26. Numer rachunku bankowego

27. Krótki opis dotychczasowej działalności

C. Dane dotyczące wnioskowanej pomocy3
28. Wnioskowana kwota ogółem

29. Forma zabezpieczenia

D. Analiza finansowa składającego (1)4
Aktywa trwałe i obrotowe

Rok poprzedzający ostatni rok obrotowy

Bieżący rok

Ostatni rok obrotowy

Grunty 30.
Budynki 33.

31.

32.

34.

35.

Pozostały rzeczowy majątek (trwały) 36.

37.

38.

Zapasy 39.

40.

41.

Środki na rachunku bankowym 42.
Należności od odbiorców 45.
Inne (aktywa obrotowe nieujęte
48.
powyżej)
Razem 51.

43.

44.

46.

47.

49.

50.

52.

53.

Źródła finansowania aktywów
trwałych i obrotowych

Rok poprzedzający ostatni rok obrotowy

Bieżący rok

Ostatni rok obrotowy

Kapitał własny 54.
Zewnętrzne źródła finansowania, w tym
57.
kredyty
Zobowiązania wobec dostawców 60.

55.

56.

58.

59.

61.

62.

Inne zobowiązania 63.

64.

65.

Razem 66.

67.

68.

Wn-W (I)

1/2

W odpowiednich polach wstawić znak X. Nie wypełniać poz. 6, 7, 25-27, 30-72 w przypadku wykazania tych danych w innym wniosku Wn-W składanym łącznie z niniejszym
wnioskiem.
2
Należy podać także numer kierunkowy.
3
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.
1
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D. Analiza finansowa składającego (2)
69. Zobowiązania budżetowe

70. Inne zobowiązania

71. Kwota kredytów bankowych

72. Nazwa banku

77. Wymagania dotyczące
sprawności ruchowej i
predyspozycji psychicznych

78. Rodzaj i stopień
niepełnosprawności osób,
które mogą wykonywać pracę
na wyposażonym
stanowisku

E. Dane dotyczące stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
E1. Charakterystyka stanowiska pracy5
73. Nazwa stanowiska pracy

74. Lokalizacja stanowiska pracy

75. Opis operacji i czynności
wykonywanych na
wyposażonym stanowisku
pracy

76. Wymagane kwalifikacje
i umiejętności pracownika
niepełnosprawnego

Kwota
do refundacji

Koszty
wyposażenia
stanowiska pracy9

Wymiar
czasu pracy8

Liczba osób
do obsługi7

Wyszczególnienie
wyposażenia stanowiska pracy
do refundacji

Wyszczególnienie
wyposażenia stanowiska pracy

Lp.

Zmianowość6

E2. Informacje o wyposażeniu stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

1

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

2

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

3

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

4

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

5

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

6

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

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,
toczy się /
nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,

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 lata11 obrotowe - w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
w pozostałych przypadkach - roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata11, 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,
ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy.
121. Data sporządzenia wniosku

122. Podpis i pieczęć składającego

F. Opinia powiatowego urzędu pracy o możliwości skierowania do pracy na opisane wyżej stanowiska pracy zarejestrowanych
osób niepełnosprawnych

123. Data sporządzenia wniosku

124. Podpis i pieczęć

Wn-W (I)
W przypadku różnych stanowisk pracy dla każdego z nich należy podać charakterystykę na odrębnych formularzach.
6
W przypadku planowego wykorzystywania wyposażenia stanowiska pracy przy pracy zmianowej należy wpisać liczbę zmian.
7
Liczba osób do obsługi wyposażenia stanowiska pracy na jednej zmianie.
8
Łączne zatrudnienie osób niepełnosprawnych na stanowisku refundowanym nie może być mniejsze niż jeden etat.
9
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 pomocy państwa w celu 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.
5
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Załącznik nr 3

Wn-KZ
Podstawa prawna:
Składający:
Adresat:

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I)
Art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz.
511), zwanej dalej „ustawą”.
 A. Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów.
 B. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu ubiegający się o zwrot kosztów.
 A. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.  B. Prezes Zarządu Funduszu.

A. Dane o wniosku
1. Wniosek2
 1. Zwykły
 2. Korygujący
2. Numer akt 3

3. Wniosek o zwrot kosztów 1, 2
 1. Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 2. Adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy).

 3. Zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy).

 4. Kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d ust. 1 pkt 1 ustawy).
 5. Kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d ust. 1 pkt 2 ustawy).
 6. Rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w zakresie dotyczącym kosztów wyszczególnionych w polach 1-3.

B. Dane ewidencyjne pracodawcy
B1. Dane ewidencyjne i adres pracodawcy
4. Pełna nazwa

5. NIP4

6. REGON4

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

8. Wielkość6

7. Forma prawna5

9. Identyfikator adresu7

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

10. PKD 4, 8

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

11. Kod pocztowy

13. Miejscowość

12. Poczta

└──┴──┴──┴──┘└──┴──┘

14. Ulica

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

15. Nr domu

16. Nr lokalu

20. Pracodawca2:

17. Telefon

 1. Jest podatnikiem VAT

19. E- mail

 2 Nie jest podatnikiem VAT

Wypełnia pracodawca mający inny adres korespondencyjny niż adres wykazany w bloku B1

B2. Adres do korespondencji
21. Kod pocztowy

18. Faks

23. Miejscowość

22. Poczta

24. Ulica

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

25. Nr domu

26. Nr lokalu

27. Telefon

28. Faks

29. E- mail

B3. Dodatkowe informacje
30. Nazwa banku

31. Numer rachunku bankowego

C. Dane dotyczące wnioskowanego zwrotu
33. Wnioskowana kwota ogółem

32. Liczba osób, których dotyczy zwrot kosztów, o których mowa w:
1. art. 26 ustawy9

2. art. 26d ust. 1 pkt 1 ustawy10

3. art. 26d ust. 1 pkt 2 ustawy11

Oświadczam, że:2

 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 publicznej,12
Do wniosku załączam:

aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w poz. 4-6 i 20 w bloku B1,

kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w przypadku wnioskowania o zwrot kosztów
adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy.

34. Data wypełnienia wniosku13

35. Imię, nazwisko i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

36. Pieczęć pracodawcy14

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘
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I

Objaśnienia do I części formularza Wn-KZ
1
W przypadku zaznaczenia pola 1, 2, 3 lub 6 w poz. 3 w Części I należy dodatkowo wypełnić Część II wniosku. W przypadku zaznaczenia pola 4 w poz. 3
należy dodatkowo wypełnić Część III wniosku. W przypadku zaznaczenia pola 5 w poz. 3 należy dodatkowo wypełnić Część IV wniosku.
2
W odpowiednim polu wstawić X.
3
Wypełnia adresat (odpowiednio: starosta lub Prezes Zarządu Funduszu).
4
Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.
5
Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy: 1A – przedsiębiorstwo państwowe, 1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 1C –
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 2 – pracodawca
nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.
6
Należy podać odpowiedni kod: 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca. Wpisując
kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.
7
Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn.
zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
8
Należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).
9
Należy podać liczbę osób niepełnosprawnych, których dotyczy zwrot kosztów określonych w art. 26 ustawy.
10
Należy podać liczbę osób pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu, których dotyczy zwrot kosztów określonych w art. 26d ust. 1 pkt 1 ustawy.
11
Należy podać liczbę osób pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu, których dotyczy zwrot kosztów określonych w art. 26d ust. 1 pkt 2 ustawy.
12
Kryteria te są określone w art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Wypełnia pracodawca, dla którego zwrot kosztów stanowi
pomoc publiczną.
13
Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.
14
Należy wypełnić w przypadku składania wniosku w formie dokumentu pisemnego, jeżeli pracodawca posiada pieczęć.
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Wn-KZ

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część II)

A. Dane o wniosku
1. Wniosek1

3. Numer akt2

2. Numer kolejny wniosku

 1. Zwykły  2. Korygujący

B. Dane pracownika, z którego zatrudnianiem jest związany zwrot kosztów

4. NIP

6. Pierwsze imię

5. Nazwisko

7. Drugie imię

8. Wymiar czasu pracy3

A
9.

1
18.

19.

2
28.

29.

3
38.

39.

4
48.

49.

5
58.

59.

6
68.

B
10.

C

Koszt ogółem

D

E

Podatek
VAT7

F

G

Maksymalna
kwota zwrotu 9

Charakterystyka
kosztu

Różnica pomiędzy kosztem
ogółem
a kosztem, jaki musiałby
ponieść pracodawca
w przypadku zatrudnienia
pracowników, którzy nie są
niepełnosprawni

Pomniejszenia 8

Lp.

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających
z przedmiotu
zwrotu kosztów6

Planowany
termin
poniesienia
kosztu

Typ kosztu
do zwrotu 5

C. Informacja dotycząca kosztów do zwrotu4

H

I

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

10
uzasadnienie poniesienia kosztu

20.

10
uzasadnienie poniesienia kosztu

30.

10
uzasadnienie poniesienia kosztu

40.

10
uzasadnienie poniesienia kosztu

50.

10
uzasadnienie poniesienia kosztu

60.

10
uzasadnienie poniesienia kosztu

Koszty do zwrotu11

69.

D. Zestawienie poniesionych kosztów podlegających zwrotowi12
Lp.

Numer
fabryczny13

Rodzaj kosztu

Data
dowodu
poniesienia
kosztu

Numer
inwentarzowy13

Numer
dowodu
poniesienia
kosztu

Kwota
ogółem

Kwota
do zwrotu

1

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

2

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

3

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

4

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

5

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

6

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Razem14

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy.
114. Data sporządzenia wniosku

115. Podpis i pieczęć pracodawcy

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

Wn-KZ
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Objaśnienia do II części formularza Wn-KZ
Należy wpisać znak X w odpowiednim polu.
Wypełnia adresat (odpowiednio: starosta lub Prezes Zarządu Funduszu).
Należy wpisać odpowiednio wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego pozostającego w zatrudnieniu u pracodawcy w dniu złożenia wniosku albo
wymiar czasu pracy, na który pracodawca zamierza zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w
zatrudnieniu.
4
Należy wypełnić w przypadku składania II części wniosku Wn-KZ zwykłego oraz w razie korygowania danych z poz. 9-69.
5
W kol. A należy wpisać 1 — dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku
z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, 2 — dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, 3 — dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz
urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, 4 — dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny
pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
6
Należy ustalić w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
7
Należy wykazać kwotę podatku od towarów i usług naliczony od kwoty z kol. F, w stosunku do której — zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług
— podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.
8
Należy wykazać kwotę kosztów (z Kol. F – Kol. G) finansowaną ze środków publicznych, w tym kwotę kosztów podlegających zwrotowi na podstawie art. 26
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz kwotę kosztów płacy wliczoną do kwoty kosztu
wytworzenia urządzenia, oprogramowania, urządzenia technologii lub przedmiotów adaptujących pomieszczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9
Kol. I = Kol. F – Kol. G – Kol. H.
10
Należy określić odpowiednio:

nazwę i lokalizację: odpowiednio pomieszczeń zakładu pracy adaptowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej, adaptowanych lub nabytych urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie
pracy, oprogramowania zakupionego lub autoryzowanego na użytek pracowników niepełnosprawnych, urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

zakres planowanej adaptacji urządzeń lub pomieszczeń,

zakres planowanego przystosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego,

przewidywane efekty poniesienia kosztu w aspekcie ograniczenia skutków niepełnosprawności,

ograniczenia sprawności ruchowej i predyspozycji psychicznych oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności osób, które w związku z poniesieniem kosztu
przez pracodawcę mogą wykonywać pracę w adaptowanym pomieszczeniu, na przystosowanym stanowisku pracy, lub przy użyciu oprogramowania
lub urządzenia.
11
Kwota wykazana w poz. 69 nie może być wyższa od sumy kwot wykazanej w poz. 17, 27, 37, 47, 57 i 67 ani od kwoty dwudziestokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.
12
Należy wypełnić w przypadku składania II części wniosku Wn-KZ korygującego po poniesieniu kosztów oraz w razie późniejszego korygowania danych z poz.
70-113.
13
Nie należy wypełniać, jeżeli nie nadano numeru fabrycznego lub inwentarzowego.
14
W poz. 113 należy wykazać kwotę udokumentowanych kosztów z poz. 112 pomniejszoną o:

kwotę kosztu, jaki musiałby ponieść pracodawca w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy nie są niepełnosprawni,

kwotę podatku od towarów i usług naliczonego od kwoty wykazanej w poz. 112, w stosunku do której — zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług — podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku,

kwotę kosztów finansowanych pracodawcy ze środków publicznych.
Kwota wykazana w poz. 113 nie może przekroczyć kwoty zwrotu określonej w umowie o zwrot kosztów
1

2
3
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Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część III)

A. Dane o wniosku
1. Okres sprawozdawczy1
1. Miesiąc

2. Wniosek

2. Rok

4. Numer akt2

3. Numer kolejny wniosku w okresie sprawozdawczym

 1. Zwykły  2. Korygujący

B. Dane pracownika pomagającego pracownikom niepełnosprawnym3

5. PESEL4

7. Pierwsze imię

6. Nazwisko

8. Drugie imię

C. Charakterystyka czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracowników niepełnosprawnych5
Lp.

Opis

1

69.

2

70.

3

71.

4

72.

5

73.

6

74.

7

75.

8

76.

A

B

C

D

Maksymalna kwota
zwrotu kosztów
przypadająca
na pracownika
niepełnosprawnego8

Liczba godzin pracy
pracownika
niepełnosprawnego

Liczba godzin
przeznaczonych
na pomoc
pracownikowi
niepełnosprawnemu

Wymiar czasu pracy

Stopień
niepełnosprawności

Imiona i nazwiska
pracowników niepełnosprawnych

Lp.

Limit liczby godzin
przeznaczonych
na pomoc
pracownikowi
niepełnosprawnemu7

D. Kwota zwrotu kosztów6

E

F

G

1

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

2

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

3

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

4

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

5

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

6

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

7

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

8

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

Przyznana kwota zwrotu kosztów

Minimalne wynagrodzenie
Koszty płacy pracownika
pomagającego osobom
niepełnosprawnym

133.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

135.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

137.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Wypłacona kwota zwrotu kosztów
Liczba godzin pracy ogółem
pracownika pomagającego
osobom niepełnosprawnym
Pomniejszenia9

DO WYPŁATY10

134.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

136.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

138.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

139.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy.
80. Data wypełnienia wniosku11

81. Imię, nazwisko i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

82. Pieczęć pracodawcy12

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

Wn-KZ
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III

Objaśnienia do III części formularza Wn-KZ
Okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, za który wypłacono wynagrodzenie.
2
Wypełnia adresat (odpowiednio: starosta lub Prezes Zarządu Funduszu).
3
Należy wykazać dane pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie
się z otoczeniem
oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
4
Należy wpisać PESEL, a w razie jego braku numer dowodu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany przed dniem złożenia
wniosku.
5
Należy wypełnić, wykazując w jednej pozycji dane dotyczące jednego pracownika niepełnosprawnego, w przypadku składania III części wniosku
Wn-KZ
zwykłego
oraz
w
razie
korygowania danych z poz. 9-16.
6
Należy wypełnić w przypadku składania III części wniosku Wn-KZ korygującego po poniesieniu kosztów oraz w razie późniejszego korygowania
danych z poz. 17-79.
7
Kol. E = min(kol.D ; 0,2 x poz. 76).
8
Kol. G = poz. 75 x kol. E / kol. F.
9
Kwota kosztów płacy pracownika pomagającego osobom niepełnosprawnym finansowana ze środków publicznych.
10
Poz. 79 = min((poz.73 – poz. 74) ; (poz. 77 – poz. 78) ; (poz. 23 + poz. 30 + poz. 37 + poz. 44 + poz. 51 + poz. 58 + poz. 65 + poz. 72)).
11
Należy podać datę w formacie : rok-miesiąc-dzień.
12
Należy wypełnić w przypadku składania wniosku w formie dokumentu pisemnego, jeżeli pracodawca posiada pieczęć.
1
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Wn-KZ

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów szkolenia
pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (Część IV)

A. Dane o wniosku
1. Okres sprawozdawczy1
1. Miesiąc

2. Rok

2. Wniosek

3. Numer kolejny wniosku w okresie sprawozdawczym

4. Numer akt2

 1. Zwykły  2. Korygujący

B. Informacje o pracowniku odbywającym szkolenie

5. PESEL3
7. Pierwsze imię

6. Nazwisko

8. Drugie imię

C. informacja o szkoleniu4
9. Tytuł i zakres szkolenia

10. Termin rozpoczęcia szkolenia5

11. Termin zakończenia szkolenia5

12. Czas trwania szkolenia

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

Koszt szkolenia

13.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Uzasadnienie uczestnictwa pracownika w szkoleniu
14.

D. Kwota zwrotu kosztów6
15.

Poniesiony koszt szkolenia

16.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Najniższe wynagrodzenie

17.

Przyznana kwota zwrotu kosztów7

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘
18.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Pomniejszenia8

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘
19.

DO WYPŁATY9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy.
20. Data wypełnienia wniosku5

21. Imię, nazwisko i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

22. Pieczęć pracodawcy10

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

Wn-KZ IV
Objaśnienia do IV części formularza Wn-KZ
Okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w którym poniesiono koszty szkolenia w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
2 Wypełnia adresat (odpowiednio: starosta lub Prezes Zarządu Funduszu).
3 Należy wpisać PESEL, a w razie jego braku numer dowodu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany przed dniem złożenia wniosku.
4 Należy wypełnić w przypadku składania IV części wniosku Wn-KZ zwykłego oraz w razie korygowania danych z poz. 10-14.
5 Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.
6 Należy wypełnić w przypadku składania IV części wniosku Wn-KZ korygującego po poniesieniu kosztów oraz w razie późniejszego korygowania danych
z poz. 15-19.
7 Należy wykazać pełną kwotę zwrotu kosztów wykazaną w umowie.
8 Należy wykazać kwotę kosztów szkolenia, które zostały sfinansowane wnioskodawcy ze środków publicznych.
9 Poz. 19 = min(poz. 15 ; poz. 16 ; poz. 17 ; poz. 15 – poz. 18).
10 Należy wypełnić, jeżeli pracodawca posiada pieczęć.
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