Łomża, dnia ……………………………

Wniosek
O zawarcie umowy dotyczącej refundacji części kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem
bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego
na mocy art. 66 m. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 poz. 645 z późn. zm.)

A. Dane dotyczące Pracodawcy
1. Pełna nazwa pracodawcy
…………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……….

NIP……….…….…REGON…………….… Tel kontaktowy:…….…….………….
2. Adres siedziby pracodawcy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………….

3. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe…………………….………..
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego pracodawcy……………………….…….
….………………………………………………………………………………..........................

5. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania
umowy:
…………………………………………………………………………...………….…………
…………………………………………………….....................................................................

6. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z urzędem……………....................
………………………………………………………………………………...............................

B. Dane dotyczące miejsca zatrudnienia wynikające z realizacji bonu.
1. Liczba bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy ……………………….. osób.
2. Stanowiska pracy przewidziane dla bezrobotnych:
-nazwa stanowiska:
………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….

-liczba osób …………………………………..………………………………………………...
3. Zakres obowiązków (krótka charakterystyka czynności wykonywanych na
stanowiskach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Miejsce zatrudnienia bezrobotnego(ych)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………

5. Proponowane wynagrodzenie (brutto)………………………….…………….…zł/m-c.
6. Godziny pracy (zmianowość) od………………………………. do…………..…….......
7. Przewidywany okres zatrudnienia po okresie refundacji (zatrudnienie dotyczy
pełnego wymiaru czasu pracy)
……………………………………………………………….……………….………………….

…………..…….……………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji składania
oświadczeń, zgodnie z dokumentem rejestrowym)

OŚWIADCZENIA PRACODAWCY
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art.
233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, oświadczam w imieniu swoim lub podmiotu,
który reprezentuję, że: (* zakreślić właściwe)
1) zatrudniam/ nie zatrudniam* co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza
wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę
nakładczą)
2) znajduje się/ nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości
3) zalegam/ nie zalegam z opłatami z tytułu zobowiązań wobec US i ZUS oraz z wypłacaniem
w terminie wynagrodzeń pracownikom
4) podmiot spełnia/ nie spełnia* warunki ujęte w definicji „jednego przedsiębiorstwa” zawarte
w artykule 2 ust. 2 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. UEL 352 z 24.12.2013) lub w art. 2 ust. 2 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 24.12.2013)
5) znana jest mi treść i spełniam warunki określone w:
a)* Rozporządzeniu 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 24.12.2013)
b)* Rozporządzeniu 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 24.12.2013)
c)*Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu UE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007)
6) sporządzam/nie sporządzam* sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o
rachunkowości
7) otrzymałem/nie otrzymałem* w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku pomoc
de minimis
8) podmiot składający niniejszy wniosek był/nie był* karany lub skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz jest/nie jest* objęty postępowaniem
dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

..…....................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji
składania oświadczeń, zgodnie z dokumentem rejestrowym)

D. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór
formularza sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego
2013r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. poz. 276)
2. Jeżeli pracodawca prowadzi działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa - Formularz
informacji przedstawianych przez wnioskodawcę– wzór formularza sporządzony na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr
121, poz. 810)
3. W przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem
formularza, należy załączyć kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy lub oświadczenie o
wysokości uzyskanej pomocy.
Uwaga:
Kserokopie wszystkich dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną do reprezentacji, zgodnie z dokumentem rejestrowym
Podstawa prawna:
1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z
2016r., poz. 645 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami).
3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 poz.
1829).
4. Rozporządzenie 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 24.12.2013).
5. Rozporządzenie 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 24.12.2013).
6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu UE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa
i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze
zmianami).
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr
121, poz. 810).

OŚWIADCZENIE
o otrzymanej pomocy de minimis1w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych*
Oświadczam, iż…………………………………………………………………………………
/pełna nazwa Wnioskodawcy/

** 1. w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych otrzymał/otrzymała pomoc de minimis w następującej wielkości:
L P:

Organ

Podstawa
prawna
udzielający otrzymanej
pomocy2
pomocy

Dzień
udzielenia

Program

Forma
Wartość pomocy brutto5
pomocy4

pomocy3

w PLN

w EUR6

Razem
pomoc de

minimis

1 Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest
udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie
finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 07 września 1991r. o systemie oświatynie stanowi pomocy de minimis. Oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego
roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie
wniosku nie przekroczy równowartości
200 000 EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia
potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
2

Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).

3

Dzień nabycia przez Wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie
pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego-terminy określone wart.
2 pkt. 11 lit. a-c.
4
Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje ,
poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności
podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich
beneficjenta w stosunku do konkurentów.
5

Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11
sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
(Dz. U. Nr 194, poz. 1983 i z 2006r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6

Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 123, poz. 1291) - równowartość pomocy w euro ustala się
według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski , obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy.

** 2.

w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat

kalendarzowych nie otrzymałem/ otrzymałam pomocy de minimis.

UWAGA:

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404) do czasu
przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji,
pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

…………………………………......…..

/podpisy Wnioskodawcy/

……………………..............……..

/miejscowość, data/

telefon……………………………………..
faks………………………………………...
e-mail …………………………………….

*

wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis

otrzymanych w ciągu roku bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych
**

zakreślić odpowiednie

