Sposób
rozpatrzenia
oczekuje

Numer
wniosku

BR-DOP_D1

pozytywnie
negatywnie

WNIOSEK
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego

na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm. i 1149) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380).
I DANE WNIOSKODAWCY
1.

Pełna

nazwa

podmiotu

(w

przypadku

osób

fizycznych:

imię

i

nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… Numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej): …………………………
2.
3.

Adres siedziby (w przypadku osób fizycznych: miejsca zamieszkania): …………………………………………………………….
Adres prowadzenia działalności: ………………………………………………………………………… ……………………..……..

4.

Nr telefonu: ……………………………………………………..… Nr faksu: ..………………..………………..………………………

5.

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ....................………………………………………………....……………………....................

6.

Forma prawna prowadzonej działalności: ….……………………………………………………………………………....................

7.

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności: …...………………………………………….……………………………....................

8.

Wielkość wnioskodawcy: ............................................................................................................................................................

9.

Forma i stawka podatkowa: ........................................................................................................................................................

10. Liczba pracowników: ……………………………………………….................................................................................................
11. Okres zatrudnienia pracowników:……………………………………………………
12. Wymiar czasu pracy, w którym pracownicy są zatrudnieni: …………………………………………………………..
13. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z PKD: .…………………….….…….………………….…..................
14. NIP: ……………………………………………………………. Numer REGON: ……………….…………………………..................
15. Numer rachunku bankowego i nazwa banku: ............................................................................................................................
16. Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot: ……………………………………………………………………..........................
17. Wnioskowana kwota refundacji: ….….... zł. Słownie: .............................................................................................................zł.

II DANE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH MIEJSC PRACY
1.

Liczba stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych: ……..…………………………………………………………................

2.

Miejsce wykonywania pracy (adres): …….................................................................................................................................

3.

Wykaz stanowisk
Lp.

Nazwa stanowiska pracy

Wymagane kwalifikacje i inne
wymagania

Rodzaj pracy

4. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu refundacji: (właściwe podkreślić)
a)

Poręczenie,

b)

weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

c)

gwarancja bankowa,

d)

zastaw na prawach lub rzeczach,

e)

blokada rachunku bankowego,

f)

akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Kandydat własny
(imię, nazwisko, adres)

Wnoszę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1265 ze zm.

i 1149)
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Załączniki do złożonego wniosku: (UWAGA: kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy z wyszczególnieniem źródeł finansowania – Zał. nr 1.
Szczegółowa specyfikacja wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – Zał. nr 2.
Oświadczenia wnioskodawcy – Zał. nr 3.
Informacja dodatkowa dla beneficjenta pomocy publicznej de minimis – Zał. Nr 4.
Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis – Zał. nr 5.
Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Dokument potwierdzający formę prawną podmiotu.
Dokumenty potwierdzające numery REGON i NIP.
Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (Urząd Skarbowy).
Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS).

Pouczenie:
Wnioski wypełnione nieczytelnie lub niepełne, podpisane przez nieupoważnioną osobę, bez kompletu załączników –
nie będą rozpatrywane.
Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.
Rozpatrzeniu podlega jedynie kompletny wniosek zawierający wszystkie wymagane załączniki oraz dodatkowe dokumenty.
Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z Funduszu Pracy. Starosta mając na względzie priorytety polityki
lokalnego rynku pracy może przyznać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Starosta podejmując decyzję o uwzględnieniu wniosku bierze pod uwagę kolejność wpływu oraz racjonalne gospodarowanie
środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie lub warunkami pomocy dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadami udzielania pomocy de minimis.
Środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy są limitowane decyzjami finansowymi lub budżetami projektów.

……………………………………………………
Pieczęć i podpis wnioskodawcy

A) POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZŁOŻONEGO WNIOSKU Z WYMAGANIAMI
1)

Czy wniosek został złożony do właściwego Starosty?

TAK

NIE

2)

Czy wniosek jest kompletny?

TAK

NIE

................…....................................…………
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)

B) OPINIE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
1)

Czy Podmiot spełnia warunki Rozporządzenia MRPiPS
z dnia 14 lipca 2017 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1380)

TAK

NIE

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

2)

Opinia na temat merytorycznej części wniosku
.....................................................................................................................……………........................................
.....................................................................................................................……………........................................
.....................................................................................................................……………........................................

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

C) DECYZJA DYREKTORA / KIEROWNIKA URZĘDU PRACY
1)

Akceptuję wniosek do realizacji

……………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć Dyrektora / Kierownika)

2)

Wniosek rozpatrzono negatywnie

……………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć Dyrektora / Kierownika)

Uzasadnienie decyzji negatywnej
.....................................................................................................................……………........................................
.....................................................................................................................……………........................................
.....................................................................................................................……………........................................
.....................................................................................................................……………........................................

