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KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKU O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Numer sprawy
Nazwa pracodawcy
Liczba
wnioskowanych
miejsc pracy
Wnioskowana kwota
KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o refundację
Wnioskodawca prowadzi działalność min. 12 miesięcy
Wniosek wypełniony jest na właściwym druku Wn – W wraz
z załącznikami (aktualna wersja)
Wniosek jest wypełniony czytelnie
Wniosek zawiera wszystkie strony
Wniosek jest podpisany przez kierownika-właściciela
zakładu lub osobę upoważnioną do reprezentowania
wnioskodawcy we wszystkich wymaganych miejscach
Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki :

Załącznik nr 1 – Część uzupełniająca do wniosku WnW
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wnioskodawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o
otrzymanej pomocy de minimis lub zaświadczenia o ww.
pomocy

Załącznik nr 4 - Oświadczenia poręczycieli (w
przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub
weksla z poręczeniem wekslowym (aval)
Załącznik nr 5 - Zgłoszenie krajowej oferty pracy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie majątkowym
wnioskodawcy (dot. poręczenia w formie aktu
notarialnego)
Pozostałe załączniki
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty
potwierdzające dane, o których mowa w bloku B
wniosku Wn – W
Odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za
ostatnie 2 lata obrotowe – w przypadku podmiotów
sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach –
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roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata wraz z
dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub
poświadczone przez audytora albo z dowodem
nadaniem do urzędu skarbowego (w przypadku
pracodawcy działającego przez okres krótszy niż 2 lata dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy).
Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych
środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni
rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie
zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o
wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań
(w przypadku pozostawania w związku małżeńskim i
wspólności majątkowej małżeńskiej).
Zaświadczenia o otrzymanych przez poręczycieli
wynagrodzeniach (dochodach) lub oświadczenie o
dostarczeniu ww. dokumentów najpóźniej w terminie 7
dni przed podpisaniem umowy.
Pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu
gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
dokumentów (np. KRS).
WNIOSEK:
□ SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE

…………………………..………………..
Data i podpis osoby weryfikującej

□ NIE SPEŁNIA WYMOGÓW
FORMALNYCH

