
    
 

 

 

   

 

  

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Projektu 

 

Pieczęć Pracodawcy                                                       Miejscowość, data 

 ( wpisać miejscowość        

oraz datę 

przygotowania wniosku) 

 

UWAGA !!!!!! WNIOSEK MUSI BYĆ WYPEŁNIONY KOMPUTEROWO !!!!! 

 

WNIOSEK PRACODAWCY NR ........ 

o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia  

oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 

 

1. DANE  DOTYCZĄCE PRACODAWCY   

Nazwa pracodawcy 
W to miejsce należy wpisać pełną nazwę podmiotu gospodarczego ubiegającego się o 

doposażenie stanowiska pracy oraz/lub subsydiowane zatrudnienie nowego pracownika   

  ADRES I SIEDZIBA PRACODAWCY 

Ulica Uzupełnić zgodnie z danymi rejestrowymi Pracodawcy Nr  Lok.  

Miejscowość 

 

Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

Kod pocztowy 
Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

Powiat 

 

Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

Województwo 
Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

Telefon 

Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

 

Telefon komórkowy 
Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

Numer faksu 

Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

 

E-mail 
Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

Strona www 
Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 
NIP 

Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 

REGON 
Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy 
PKD 

Uzupełnić zgodnie z danymi 

rejestrowymi Pracodawcy ( w 

tym miejscu należy wpisać i 

zaznaczyć główne  PKD 

firmy oraz to na które 

Pracodawca stara się o pomoc 



    
 

 

 

   

 

  

de minimis) UWAGA !!! 

Możliwe jest, że PKD główne 

firmy oraz PKD na które 

Pracodawca ubiega się o 

pomoc de minimis są 

tożsame. W takim przypadku 

należy wpisać tylko PKD 

główne firmy. 

 

 

Adres głównego                 i 

dodatkowych miejsc 

wykonywania działalności 

 

Uzupełnić zgodnie z danymi rejestrowymi Pracodawcy 

 

DANE PRACODAWCY 

Forma prawna 

 

Wpisać jaką formę prawną reprezentuje Pracodawca ( np. jednoosobowa 

działalność gospodarcza lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółka cywilna lub stowarzyszenie lub fundacja lub inne zgodnie z 

dokumentami rejestrowymi ) 

Rodzaj działalności 

 

W tym miejscu należy zawrzeć opis wykonywanej przez Pracodawcę 

działalności. Opisać szczegółowo czym zajmuje się przedsiębiorstwo/ 

organizacja. Opis musi być szczegółowy i musi być powiązany z planowanym 

do utworzenia nowym stanowiskiem pracy. Należy w tym miejscu m.in. 

wskazać czym zajmuje się przedsiębiorstwo, gdzie działa, na jakim obszarze 

działa, jakie świadczy usługi lub jakie produkty sprzedaje. Które działalności 

są dla firmy Pracodawcy wiodące, a które poboczne lub dodatkowe. 

Wymagane  jest wpisanie tutaj i opisanie wszystkich KODÓW PKD, którymi 

posługuje się firma, a dodatkowo należy opisać zakres wykonywanych usług 

lub sprzedawanych produktów powiązanych z wymienionymi KODAMI PKD. 

W przypadku posiadania przez firmę wielu KODÓW PKD w dokumentach 

rejestracyjnych, a faktycznym wykonywaniu działalności w oparciu wyłącznie 

o jeden KOD PKD, należy wymienić wszystkie KODY PKD i opisać działalność 

powiązaną wyłącznie z jednym, używanym w działalności, KODEM PKD. Kim 

są klienci firmy itd. 

Przykład 1: : Firma posiada w dokumentach rejestracyjnych 3 kody pkd. 

43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( 

pozostałe drukowanie)  Faktycznie jednak działalność gospodarczą prowadzi 

wyłącznie w oparciu o jeden kod pkd: 18.12.Z ( pozostałe drukowanie)  .  

Wymagane zatem jest, aby w tej rubryce pracodawca wypisał 3 kody pkd: 

43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( 

pozostałe drukowanie) oraz dokonał dokładnego opisu działalności jaką 



    
 

 

 

   

 

  

wykonuje firma w oparciu o kod pkd 18.12.Z ( pozostałe drukowanie). W 

takim przypadku nowo tworzone miejsce pracy MUSI być powiązane z 

kodem pkd 18.12.Z ( pozostałe drukowanie). 

 

Przykład 2: Firma posiada w dokumentach rejestracyjnych 3 kody pkd. 

43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( 

pozostałe drukowanie)  Faktycznie prowadzi działalność we wszystkich 3 

zakresach. 

 Wymagane zatem jest, aby w tej rubryce pracodawca wypisał 3 kody pkd: 

43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( 

pozostałe drukowanie) oraz dokonał dokładnego opisu działalności jaką 

wykonuje firma w oparciu o kody pkd: 43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( 

pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( pozostałe drukowanie)  W takim 

przypadku nowo tworzone miejsce pracy MUSI być powiązane z jednym z 3 

(kody pkd: 43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 

18.12.Z ( pozostałe drukowanie)) opisanych zakresów działalności 

gospodarczej.  

 

 Przykład 3:  Firma posiada w dokumentach rejestracyjnych 3 kody pkd. 

43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( 

pozostałe drukowanie)  Faktycznie jednak działalność gospodarczą prowadzi 

wyłącznie w oparciu o jeden kod pkd: 18.12.Z ( pozostałe drukowanie)  .  

Wymagane zatem jest, aby w tej rubryce pracodawca wypisał 3 kody pkd: 

43.31.Z ( tynkowanie); 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie) oraz 18.12.Z ( 

pozostałe drukowanie) oraz dokonał dokładnego opisu działalności jaką 

wykonuje firma w oparciu o kod pkd 18.12.Z ( pozostałe drukowanie). Jeśli 

Pracodawca do czasu złożenia wniosku o doposażenie nie wykonywała 

działalności w ramach kodu 81.29.Z ( pozostałe sprzątanie), a zamierza w tym 

obszarze stworzyć nowe miejsce pracy WYMAGANE jest, aby planowany do 

realizacji zakres działalności także opisać w niniejszej rubryce. W takim 

przypadku MOŻLIWE jest utworzenie nowego stanowiska pracy zarówno w 

obszarze kodu pkd 18.12.Z ( pozostałe drukowanie) jak i 81.29.Z ( pozostałe 

sprzątanie).  

Data rozpoczęcia działalności 

 

Uzupełnić zgodnie z danymi rejestrowymi Pracodawcy 

 

Wysokość składki wypadkowej ZUS 

 W tym miejscu należy wpisać PROCENTOWY wskaźnik składki wypadkowej 

ZUS obowiązujący w przedsiębiorstwie Pracodawcy w celu poprawnego 

wypełnienia rubryki zalecamy kontakt z biurem księgowym obsługującym 

Państwa firmę.  

UWAGA NIE MOŻE BYĆ TUTAJ WPISANA KWOTA WYRAŻONA W ZŁOTYCH 



    
 

 

 

   

 

  

!!!!!! 

 

Przykład:  1,67% wartość ta jest różna w różnych firmach i należy tą wartość 

skonsultować przed wpisaniem ze służbami księgowymi 

Nazwa banku i numer konta 

 

Uzupełnić zgodnie z danymi rejestrowymi Pracodawcy 

W tym miejscu należy wpisać numer konta bankowe Pracodawcy, które 

występować będzie w relacjach z Realizatorem Projektu, w przypadku 

otrzymania pozytywnej decyzji związanej z doposażeniem nowego 

stanowiska pracy  

 

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej Pracodawcę  przy podpisywaniu umowy 

 W tym miejsc należy wpisać imion a i nazwiska WSZYSTKICH osób, które w strukturach Pracodawcy posiadają 

umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa/organizacji.  

 

Wypełnienie pola niezgodnie z danymi rejestrowymi Pracodawcy skutkować będzie odrzuceniem wniosku !!!! 

 

 

  
    ………………………………………………                          …………………………………..                …………………………………………. 
                   imię i nazwisko                                                  stanowisko                                       wzór podpisu 
 
 
lub 
   
 
    ………………………………………………                          …………………………………..                …………………………………………. 
                   imię i nazwisko                                                 stanowisko                                        wzór podpisu 
 
 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

W tym miejscu należy podać imię i nazwisko osoby, która posiada 

uprawnienia oraz wiedzę związaną z aplikowanym wnioskiem, z którą 

na poziomie roboczym będzie kontaktował się Realizator Projektu  

 

Nr telefonu 

 

W tym miejscu należy podać 

numer kontaktowy osoby, 

która posiada uprawnienia 

oraz wiedzę związaną z 

aplikowanym wnioskiem, z 

którą na poziomie roboczym 

będzie kontaktował się 

Realizator Projektu  

E-mail 

W tym miejscu należy podać 

adres email osoby, która 

posiada uprawnienia oraz 

wiedzę związaną z 

aplikowanym wnioskiem, z 

którą na poziomie roboczym 

będzie kontaktował się 

Realizator Projektu  

 



    
 

 

 

   

 

  

 

 

 



 
 

 

 

  

                                                             
* Do liczby pracowników nie należy wliczać: właściciela firmy, młodocianych, zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych (np. w ramach umów zlecenie, o dzieło), na urlopach macierzyńskich lub 
wychowawczych, przebywających na urlopach bezpłatnych. 

2. LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW* W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

 

Forma zatrudnienia 

 
Ogólna liczba pracowników w 

dniu złożenia wniosku 

12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
(należy podać miesiąc i rok)  

Przykład:  Pracodawca składa wniosek 1 listopada 2019 roku. W tabeli musi pokazać poziom zatrudnienia w 12 miesiącach 

poprzedzających listopad 2019 roku czyli: w pierwszej kolumnie od lewej strony październik 2019 następnie wrzesień 2019 

,sierpień 2019,lipiec 2019, czerwiec 2019, maj 2019, kwiecień 2019, marzec 2019,luty 2019, styczeń 2019, grudzień 2018, 

listopad 2018 roku.  

Przykład
paździer
nik 2019 

Przykład
wrzesie
ń  2019 

Przykład
sierpień   

2019 

Przykład
lipiec  
2019 

Przykład
czerwiec 

2019 

Przykład
maj   

2019 

Przykład 
kwiecień   

2019 

Przykład
marzec  

2019 

Przykład
luty   
2019 

Przykład 
styczeń  

2019 

Przykład 
grudzień  

2018 

Przykład
listopad 

2018 

Umowa o pracę – 

liczba zatrudnionych 

pracowników 

 

 

 

W tej rubryce należy wpisać 

ilu pracowników w chwili 

składania wniosku zatrudnia 

Pracodawca (jest to  wartość 

określająca liczbę 

pracowników zatrudnionych 

w pełnym i w niepełnym 

wymiarze godzin). Przykład: 

firma zatrudnia 1 pracownika 

na pełnym etacie i 2 osoby w 

wymiarze pół etatu. W 

rubryce należy wpisać w 

takim przypadku  liczbę 3.  

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

paździer

nika 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

wrześni

u 2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

sierpniu 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

lipcu 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

czerwcu 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

maju 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

kwietniu 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

marcu 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

lutym 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

styczniu 

2019 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

grudniu 

2018 

roku 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

zatrudni

onych 

pracown

ików w 

miesiącu 

listopadz

ie 

2018 

roku 



 
 

 

 

  

 

UWAGA !!!! 

Zestawienie musi być potwierdzone przez księgową/biuro księgowe/osobę odpowiedzialną za kadry w firmie podpisem i pieczątką. Jeśli pracodawca sam prowadzi rozliczenia oświadcza, 

że zgodne ze stanem faktycznym. Osoba podpisująca niniejsze zestawienie bierze pełną odpowiedzialność prawną za informacje zawarte w tabeli

Umowa o pracę – 

liczba zatrudnionych 

pracowników   w 

przeliczeniu na pełne 

etaty 

 

W tej rubryce należy wpisać 

ile etatów które tworzy, w 

chwili składania wniosku, 

firma Pracodawcy ( jest to 

wartość określająca sumę 

utworzonych w firmie 

etatów. ) 

Przykład 1: firma zatrudnia 1 

pracownika na pełnym etacie 

i 2 osoby w wymiarze pół 

etatu. W rubryce należy 

wpisać w takim przypadku  

liczbę 2.  

Przykład 2: firma zatrudnia 1 

pracownika na pełnym etacie 

i 2 osoby w wymiarze pół 

etatu i 1 osobę w wymiarze ¼ 

etatu. W rubryce należy 

wpisać w takim przypadku  

liczbę 2 i 1/4.  

 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

paździer

niku 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

wrześni

u 2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

sierpniu  

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

lipcu  

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

czerwcu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

maju  

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

kwietniu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

marcu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

lutym 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

styczniu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

grudniu 

2018 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

etatów  

w 

miesiącu 

listopadz

ie 2018 

roku 

Umowa zlecenie 

 

W tej rubryce należy wpisać ( 

jeśli dotyczy)  ile osób 

wykonuje w chwili składania 

wniosku zadania w firmie 

Pracodawcy w oparciu o 

umowy zlecenia (  jest to  

wartość określająca liczbę 

zleceniobiorców ( osób 

fizycznych) , z którymi 

Pracodawca ma zawarty taki 

stosunek formalno- prawny)  

Przykład: firma zatrudnia 1 

pracownika na pełnym etacie 

i 2 osoby na umowę zlecenie. 

W rubryce należy wpisać w 

takim przypadku  liczbę 2.  

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę 

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi  w 

miesiącu 

paździer

niku 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi   w 

miesiącu 

wrześni

u 2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi   w 

miesiącu 

sierpniu  

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi    w 

miesiącu 

lipcu  

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi   w 

miesiącu 

czerwcu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi  w 

miesiącu 

maju  

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi    w 

miesiącu 

kwietniu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi    w 

miesiącu 

marcu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi    w 

miesiącu 

lutym 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi    w 

miesiącu 

styczniu 

2019 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawarty

ch z  

osobami 

fizyczny

mi  w 

miesiącu 

grudniu 

2018 

roku 

 

 

PRZYKŁA

D 

 

Wpisać 

liczbę  

umów 

zleceń 

zawartyc

h z  

osobami 

fizyczny

mi    w 

miesiącu 

listopadz

ie 2018 

roku 



   
 

 

 

 Forum Aktywności Lokalnej 

Ul. Ludowa 1c 

58-304 Wałbrzych 

Tel: 74 848 01 00 

e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl 

 

W przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia proszę podać przyczyny i sposób rozwiązania stosunku pracy oraz na 

jakim stanowisku był zatrudniony zwolniony pracownik: 

 

W tym miejscu należy szczegółowo opisać przyczyny zwolnienia ( rozwiązania umowy)  KAŻDEGO pracownika.  Opis 

dla każdego zwolnionego pracownika MUSI być wykonany osobno.  Opisać sposób rozwiązania stosunku pracy, 

opisać jakie dokumenty posiada Pracodawca, które potwierdzają sposób rozwiązania stosunku pracy. Wskazać daty 

rozwiązania stosunku pracy. Opisać na jakim stanowisku był zatrudniony zwolniony  pracownik 

 

UWAGA: Na stronie wymagana jest pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację i odpowiedzialnej za sprawy 

kadrowe w firmie. Swoim podpisem, osoba przygotowująca informację na temat powodów zmniejszenia 

zatrudnienia, odpowiada za przygotowaną treść wyjaśnień i potwierdza ich prawdziwość .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO STANOWISKA  PRACY* 

 (*W przypadku tworzenia większej niż jedno stanowisko pracy – należy wypełnić załącznik/załączniki do wniosku) 

Nazwa stanowiska 

 

W tym miejscu należy wskazać nazwę nowo tworzonego 

stanowiska pracy na którym zatrudniony będzie nowy 

pracownik, dla którego miejsce pracy tworzone jest ze 

wsparciem finansowym w ramach przedmiotowego projektu. 

NIEZBĘDNYM jest przypisane dla nowo tworzonego 

stanowiska pracy KODU ZAWODU. Kody zawodów można 

znaleźć na stronach internetowych: 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-

danych/infodoradca oraz  

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html  

 

 

Przykład poprawny: Programista aplikacji Kod: 251401 

 

Przykład błędny: Przedstawiciel handlowy/programista 

 

UWAGA. BRAK POPRAWNEGO KODU ZAWODU PRZYPIANEGO 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html
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DO TWORZONEGO STANOWISKA PRACY SKUTKOWAĆ BĘDZIE 

ODRZUCENIEM WNIOSKU !!!! 

Rodzaj wykonywanej pracy 

Należy szczegółowo opisać czym zajmować będzie się nowo 

zatrudniany pracownik/ca w strukturach firmy. W jakich 

godzinach będzie ta osoba pracowała. W jakim systemie – 

jedno, dwu czy trójzmianowym?. Jakie będzie miała zakres 

obowiązków. Z wykorzystaniem jakich urządzeń i w jakim 

zakresie będzie pracowała. Wymagane jest, aby opis rodzaju 

wykonywanej pracy w jak największym stopniu był powiązany 

z planowanymi do zakupu środkami inwestycyjnymi , na 

których zakup Pracodawca zamierza ponieść wydatki.   Należy 

wykazać jak planowany do zakupów poszczególny środek 

inwestycyjny będzie przez nowo zatrudnianego pracownika 

wykorzystywany.  

Preferowane wykształcenie  

(proszę podać poziom i kierunek) 

Należy w tym miejscu opisać jakiego wykształcenia od nowo 

zatrudnianego pracownika wymaga Pracodawca.  

 

Niezbędne minimalne kwalifikacje i umiejętności 

W tym miejscu należy opisać jakie kwalifikacje i umiejętności, 

doświadczenie zawodowe itp. winien posiadać nowo 

zatrudniany pracownik, aby mógł w firmie Pracodawcy 

wykonywać obowiązki związane ze wskazanym przez 

Pracodawcę stanowiskiem pracy, na którym pracę ma podjąć 

uczestnik/uczestniczka projektu. Należy również opisać czy 

nowo tworzone stanowisko pracy wymaga z mocy prawa 

szczególnych uprawnień lub zezwoleń od pracowników . W 

przypadku braku takich wymagań należy tą informację 

zawrzeć w tym punkcie wniosku 

 

Proponowane wynagrodzenie 

 

W tym miejscu należy wpisać kwotę brutto ( w rozbiciu na 

netto i brutto) jaką Pracodawca będzie  wypłacał  nowemu 

pracownikowi na nowo tworzonym przy wsparciu projektu, 

stanowisku pracy   . Kwota wpisana w tym miejscu MUSI być 

taka sama, jak ta, która widnieć będzie na umowie o pracę, 

jaką Pracodawca zawrze z Uczestnikiem/Uczestniczką 
projektu.  

Miejsce wykonywania pracy 

W tej rubryce należy wskazać dokładny adres pod którym 

swoje obowiązki wykonywał będzie nowy pracownik. Należy 

podać ulicę, numer kamienicy, ewentualnie numer pokoju, 

lokalizację miejsca pracy w kamienicy ( na parterze/ na 

piętrze). Informacja podana w tej rubryce jest informacją 

pozwalającym na weryfikowanie,  po ewentualnym 

podpisaniu umowy na doposażenie stanowiska pracy, 

wywiązywania się z obowiązków służbowych nowo 
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zatrudnianego pracownika. 

 

Zmianowość 

Należy skreślić te typy zmianowości związany z pracą nowo 

zatrudnianego w ramach projektu pracownika, które dotyczyć 

będą jego specyfiki pracy.  

Przykład: Jeśli pracownik pracować będzie na jedną zmianę 

należy skreślić dwie zmiany i trzy zmiany. 

 

jedna zmiana/dwie zmiany/trzy zmiany* 

 

Dni tygodnia i godziny pracy 

Należy wpisać dzień tygodnia 

w którym pracownik zaczynać 

będzie pracę oraz godzinę w 

której zaczynać będzie pracę 

każdego dnia. 

 

OD:  

Przykład: OD poniedziałku 

godzina 8.00 

Należy wpisać dzień tygodnia 

w którym pracownik kończyć 

będzie pracę oraz godzinę w 

której kończyć będzie pracę 

każdego dnia.  

 

DO: 

Przykład: DO piątku 16.00 

  

Charakter pracy: w tym TAK NIE 

praca szkodliwa lub uciążliwa dla zdrowia 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

znaczkiem X 

☐ 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

znaczkiem X 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

praca w niedziele i święta 

 

 

 

 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

znaczkiem X 

☐ 

 

 

 

 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

znaczkiem X 

☐ 

praca w porze nocnej 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

znaczkiem X 

 

 

☐ 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

znaczkiem X 

 

 

☐ 

                                                             
* Niewłaściwe skreślić 
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Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia 
Należy wpisać planowany termin rozpoczęcia pracy przez 

nowo zatrudnianego uczestnika/uczestniczki projektu.  

Termin wypłaty wynagrodzenia 

Należy wpisać termin, w którym Pracodawca regulować 

będzie wynagrodzenie pracownikowi. 

Przykład: 10 –go każdego miesiąca następującego po miesiącu 

przepracowanym  

Termin zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne 

Należy wpisać termin, w którym Pracodawca regulować 

będzie obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia 

społecznego związane ściśle z wypłatą wynagrodzenia nowo 

zatrudnionego pracownika. 

Przykład: 15 –go każdego miesiąca następującego po miesiącu 

przepracowanym 

Deklarowany okres zatrudnienia  

po ustaniu zatrudnienia subsydiowanego  

(termin/liczba miesięcy) 

Należy w tym miejscu podać liczbę miesięcy na które 

zatrudniony zostanie pracownik po ustaniu wsparcia 

udzielanego w ramach projektu. Terminy Pracodawca 

zobowiązany jest wpisać zgodnie z harmonogramem 

wnioskowanego wsparcia. Co do zasady w przypadku 

ubiegania się o doposażenie stanowiska pracy Pracodawca 

zobowiązany jest zatrudnić pracownika na min. 12 miesięcy a 

następnie na minimum kolejne 3 miesiące. 

 

Przykład 1. : Pracodawca wskazał początek zatrudnienia 

nowego pracownika w dniu 1.11.2019 roku. Korzysta 

wyłącznie z doposażenia stanowiska pracy. Musi więc w tym 

punkcie wskazać iż: Zatrudni pracownika na okres 12 miesięcy 

tj. od 1.11.2019 roku do dnia 31 października 2020 roku a 

następnie na  kolejne 3 miesiące czyli do od dnia 1 listopada 

2020 roku do 31.01.2021 roku. Tak skonstruowaną informację 

należy zawrzeć w tym punkcie  

 

Przykład 2: Pracodawca wskazał początek zatrudnienia 

nowego pracownika w dniu 1.11.2019 roku. Pracodawca 

korzysta z doposażenia stanowiska pracy oraz 

subsydiowanego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy.  Musi 

więc w tym punkcie wskazać iż: Zatrudni pracownika na okres 

12 miesięcy tj. od 1.11.2019 roku do dnia 31 października 

2020 roku a następnie na  kolejne 3 miesiące czyli do od dnia 

1 listopada 2020 roku do 31.01.2021 roku. Po ustaniu 

wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia pracownik 

będzie zatrudniony jeszcze minimum 9 miesięcy tj: od 
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1.05.2020 do 31.01.2021 roku 

 

Tak skonstruowaną informację należy zawrzeć w tym punkcie 

w zależności od indywidualnej sytuacji oraz zapisów 

zamieszczonych przez Pracodawcę we wniosku o doposażenie 

stanowiska pracy 

 

 

 

 

 

4. WNIOSKOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ WSPARCIE (łącznie z załącznikiem nr 1 do wniosku) 

Lp. Forma wsparcia Wnioskowana forma wsparcia i wysokość refundacji 

1 Refundacja kosztów zatrudnienia – 1 etat 

Jeśli dotyczy należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem 

X 

 

☐   TAK  

 Wysokość refundacji: ( należy wpisać łączną wartość 

wnioskowanej refundacji części kosztów zatrudnienia 

nowego pracownika. Przykład: 6 miesięcy x 2700 zł = 16200 

zł )  

☐   NIE 

2 Refundacja kosztów zatrudnienia – 1/2 etatu 

Jeśli dotyczy należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem 

X 

 

☐   TAK  

 Wysokość refundacji: ( należy wpisać łączną wartość 

wnioskowanej refundacji części kosztów zatrudnienia 

nowego pracownika. Przykład: 6 miesięcy x 1608 zł = 9648 zł 

)  

☐   NIE 



 
 

 

 
 
 

  

3 

 

Jednorazowa refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy 

Jeśli dotyczy należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem 

X 

 

☐   TAK  

 Wysokość refundacji: ( należy wpisać łączną wartość 

wnioskowanej refundacji doposażenia stanowiska pracy 

Przykład: Pracodawca wnioskuje o zakup maszyny do cięcia 

drewna w cenie netto 19249 zł. W niniejszej rubryce 

wpisuje kwotę 19249 złotych. Wartość ta musi być równa 

sumie netto wszystkich zakupów planowanych do realizacji 

przez Pracodawcę i wykazanych w niniejszym wniosku o 

dofinansowanie doposażenia stanowiska pracy  )  

☐   NIE 

 

 

5. ŁĄCZNA LICZBA NOWO TWORZONYCH STANOWISK PRACY (łącznie z załącznikiem nr 1 do wniosku) 

Liczba stanowisk 

 

Wnioskowana łączna kwota refundacji 

 

Należy wpisać 

liczbę stanowisk o 

jaką  wnioskuje 

do utworzenia 

Pracodawca    

Refundacja kosztów zatrudnienia (za cały wnioskowany okres): w tym miejscu należy wpisać kwotę 

będącą sumą wnioskowanej przez Pracodawcę wartości.  

Przykład. Pracodawca wniosku o subsydiowane zatrudnienie dla 1 pracownika w kwocie 2700 zł 

miesięcznie przez okres 6 miesięcy. W tym miejscu Pracodawca zobowiązany jest wpisać wartość: 6 

x 2700 złotych = 16200 złotych  

 

Jednorazowa refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: w tym miejscu 

należy wpisać kwotę będącą sumą wnioskowanej przez Pracodawcę wartości netto wynikającej z 

cen wnioskowanych przez Pracodawcę zakupów wykazanych w niniejszym wniosku.  

Przykład. Pracodawca wnioskuje o  zakup maszyny do cięcia drewna w cenie netto 19249 zł. W 

niniejszej rubryce wpisuje kwotę 19249 złotych. Wartość ta musi być równa sumie netto wszystkich 

zakupów planowanych do realizacji przez Pracodawcę i wykazanych w niniejszym wniosku .  

 



 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 



 
 

 

 
  

6. ZESTAWIENIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

Nazwa stanowiska Lp. 
Specyfikacja wydatków dotyczących 

tworzonego stanowiska pracy 
 

Ilość 
sztuk 

Kwota z podziałem na źródła 
finansowania (netto) 

Razem 
(netto) 

Uzasadnienie 
Środki z Projektu Środki własne 

 
Należy wpisać 

nazwę tworzonego 
stanowiska pracy. 
Nazwa musi być 

zgodna z zapisami 
zawartymi przez 
Pracodawcę w I 

części niniejszego 
wniosku 

1.  

W tym miejscu należy wpisać nazwę 
planowanego do zakupu sprzętu ( środka 
trwałego) wraz ze specyfikacją techniczną 
pozwalającą zidentyfikować planowany do 
zakupu sprzęt. Należy podać podstawowe 
parametry sprzętu. Dokonywanie zakupów 
w ramach projektu nie jest możliwe od osób 
fizycznych na podstawie umowy cywilno 
prawnej. Zakupy mogą być dokonywane 
wyłącznie na podstawie dokumentów 
księgowych ( faktur lub rachunków). 
Płatności za zakupione urządzenia MUSZĄ 
być regulowane PRZELEWEM !!! 

Przykład:   Laptop/ 15,6 cali, Intel core 

i5,dysk SSD, pamięć RAM12GB, 

rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli ( 

marka Dell lub Lenovo lub Asus) 

 

Należy 
wpisać 
ilość 
planow
anych 
do 
zakupu 
sztuk     

2200 złotych 
netto 

 0 złotych 
netto  

2200 złotych 
netto  

Pracodawca ubiegający się o 
doposażenie tworzonego stanowiska 
pracy zobowiązany jest w jak najbardziej 
szczegółowy sposób uzasadnić 
niezbędność dokonywanych zakupów w 
powiązaniu z tworzonym stanowiskiem 
pracy. Musi wykazać w jaki sposób 
pracownik będzie używał w pracy 
zakupowane urządzenie. Musi uzasadnić 
zakup takiego a nie innego urządzenia. 
Musi wskazać czy zakupowane 
urządzenie będzie NOWE czy UŻYWANE. 
W przypadku zakupu urządzenia 
UŻYWANEGO niezbędne jest załączenie 
do wniosku 3 różnych ofert tożsamego 
sprzętu w celu udokumentowania 
racjonalności ponoszonego wydatku. 
Należy pamiętać, że każdy zakup jest 
osobno oceniany przez niezależnych 
Członków Komisji Oceny Wniosków, 
którzy w swojej ocenie posługują się w 
pierwszej kolejności zasadą:  
RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA 
ŚRODKAMI PUBLICZNYMI. To 
Pracodawca zobowiązany jest 



 
 

 

 

udowodnić i  wykazać we wniosku w 
formie opisowej NIEZBĘDNOŚĆ 
planowanych do poniesienia wydatków 
związanych z doposażeniem nowego, 
tworzonego stanowiska pracy .  

Przykład: Nie jest NIEZBĘDNYM zakup 
dla przedstawiciela handlowego 
telefonu komórkowego klasy PREMIUM 
za kwotę sięgającą 5000 złotych netto. 
Taki zakup uznać należy za nieracjonalny 
i nie może on być w całości 
dofinansowany ze środków publicznych 
pochodzących z projektu. Natomiast nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby 
Pracodawca, który chce wyposażyć 
swojego pracownika w takie urządzenie 
skorzystał ze wsparcia w tym zakresie z 
pieniędzy przeznaczonych w ramach 
projektu na doposażenie stanowiska 
pracy w RACJONALNEJ wysokości, a 
brakującą część poniósł ze środków 
własnych w ramach wkładu własnego 

Przykład błędnego opisu uzasadnienia: 
Urządzenie jest niezbędne do 
utworzenia stanowiska pracy 

2.  

W tym miejscu należy wpisać nazwę 
planowanego do zakupu sprzętu ( środka 
trwałego) wraz ze specyfikacją techniczną 
pozwalającą zidentyfikować planowany do 

Należy 
wpisać 
ilość 
planow

1500 zł netto  1000 zł netto 2500 zł netto Pracodawca ubiegający się o 
doposażenie tworzonego stanowiska 
pracy zobowiązany jest w jak najbardziej 
szczegółowy sposób uzasadnić 



 
 

 

 

zakupu sprzęt. Należy podać podstawowe 
parametry sprzętu. Dokonywanie zakupów 
w ramach projektu nie jest możliwe od osób 
fizycznych na podstawie umowy cywilno 
prawnej. Zakupy mogą być dokonywane 
wyłącznie na podstawie dokumentów 
księgowych ( faktur lub rachunków). 
Płatności za zakupione urządzenia MUSZĄ 
być regulowane PRZELEWEM !!! 

 

Przykład:   Telefon Iphone 8 plus 256 GB 

anych 
do 
zakupu 
sztuk     

niezbędność dokonywanych zakupów w 
powiązaniu z tworzonym stanowiskiem 
pracy. Musi wykazać w jaki sposób 
pracownik będzie używał w pracy 
zakupowane urządzenie. Musi uzasadnić 
zakup takiego a nie innego urządzenia. 
Musi wskazać czy zakupowane 
urządzenie będzie NOWE czy UŻYWANE. 
W przypadku zakupu urządzenia 
UŻYWANEGO niezbędne jest załączenie 
do wniosku 3 różnych ofert tożsamego 
sprzętu w celu udokumentowania 
racjonalności ponoszonego wydatku. 
Należy pamiętać, że każdy zakup jest 
osobno oceniany przez niezależnych 
Członków Komisji Oceny Wniosków, 
którzy w swojej ocenie posługują się w 
pierwszej kolejności zasadą:  
RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA 
ŚRODKAMI PUBLICZNYMI. To 
Pracodawca zobowiązany jest 
udowodnić i  wykazać we wniosku w 
formie opisowej NIEZBĘDNOŚĆ 
planowanych do poniesienia wydatków 
związanych z doposażeniem nowego, 
tworzonego stanowiska pracy .   

UWAGA. Pracodawca deklarując zakup 
urządzenia za kwoty wskazane we 
wniosku musi się liczyć z tym, iż 
maksymalna kwota refundacji 
poniesionych wydatków nie może 



 
 

 

 

przekroczyć wartości wykazanej we 
wniosku na zakup konkretnego sprzętu. 
W przypadku, gdy Pracodawca 
zadeklarował wniesienie wkładu 
własnego do planowanego zakupu, a 
dokonał z różnych powodów innej, 
tańszej transakcji, wartość refundacji 
może być proporcjonalnie 
pomniejszona, a wkład własny MUSI być 
poniesiony w zadeklarowanej 
wysokości. 

 

3.  

W tym miejscu należy wpisać nazwę 
planowanego do zakupu sprzętu ( środka 
trwałego) wraz ze specyfikacją techniczną 
pozwalającą zidentyfikować planowany do 
zakupu sprzęt. Należy podać podstawowe 
parametry sprzętu. Dokonywanie zakupów 
w ramach projektu nie jest możliwe od osób 
fizycznych na podstawie umowy cywilno 
prawnej. Zakupy mogą być dokonywane 
wyłącznie na podstawie dokumentów 
księgowych ( faktur lub rachunków). 
Płatności za zakupione urządzenia MUSZĄ 
być regulowane PRZELEWEM !!! 

 

Przykład:   Trak DTRB- 63 FOD 
Bydgoszcz - tartak do drewna 

Należy 
wpisać 
ilość 
planow
anych 
do 
zakupu 
sztuk     

22000 zł netto 128000 zł 
netto  

150000 netto Pracodawca ubiegający się o 
doposażenie tworzonego stanowiska 
pracy zobowiązany jest w jak najbardziej 
szczegółowy sposób uzasadnić 
niezbędność dokonywanych zakupów w 
powiązaniu z tworzonym stanowiskiem 
pracy. Musi wykazać w jaki sposób 
pracownik będzie używał w pracy 
zakupowane urządzenie. Musi uzasadnić 
zakup takiego a nie innego urządzenia. 
Musi wskazać czy zakupowane 
urządzenie będzie NOWE czy UŻYWANE. 
W przypadku zakupu urządzenia 
UŻYWANEGO niezbędne jest załączenie 
do wniosku 3 różnych ofert tożsamego 
sprzętu w celu udokumentowania 
racjonalności ponoszonego wydatku. 
Należy pamiętać, że każdy zakup jest 



 
 

 

 

UŻYWANY 

 

osobno oceniany przez niezależnych 
Członków Komisji Oceny Wniosków, 
którzy w swojej ocenie posługują się w 
pierwszej kolejności zasadą:  
RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA 
ŚRODKAMI PUBLICZNYMI. To 
Pracodawca zobowiązany jest 
udowodnić i  wykazać we wniosku w 
formie opisowej NIEZBĘDNOŚĆ 
planowanych do poniesienia wydatków 
związanych z doposażeniem nowego, 
tworzonego stanowiska pracy .   

 

UWAGA !!! W przypadku planowania do 
zakupu urządzenia używanego 
Pracodawca zobowiązany jest dokładnie 
opisać planowany do zakupu sprzęt oraz 
załączyć 3 aktualne kontroferty 
pochodzące od sprzedawców 
oferujących do sprzedaży tożsamy 
sprzęt lub sprzęt o podobnych 
parametrach.  

W przypadku kupowania urządzeń i 
pojazdów używanych niezbędnym jest 
aby sprzedający wystawił kupującemu 
OŚWIADCZENIE, iż zakupiony pojazd nie 
został w okresie ostatnich 7 lat 
przedsprzedażą zakupiony z pieniędzy 
publicznych w szczególności 



 
 

 

 

pochodzących z UE. ( wzór oświadczenia 
posiada realizator projektu) 

 

4.  

W tym miejscu należy wpisać nazwę 
planowanego do zakupu sprzętu ( środka 
trwałego) wraz ze specyfikacją techniczną 
pozwalającą zidentyfikować planowany do 
zakupu sprzęt. Należy podać podstawowe 
parametry sprzętu. Dokonywanie zakupów 
w ramach projektu nie jest możliwe od osób 
fizycznych na podstawie umowy cywilno 
prawnej. Zakupy mogą być dokonywane 
wyłącznie na podstawie dokumentów 
księgowych ( faktur lub rachunków). 
Płatności za zakupione urządzenia MUSZĄ 
być regulowane PRZELEWEM !!! 

Przykład: Zakup samochodu osobowego, 
Opel Corsa , benzyna, silnik 1.1 , 
czterodrzwiowy. Rok produkcji 2010.  

 

Należy 
wpisać 
ilość 
planow
anych 
do 
zakupu 
sztuk     

6600 zł netto 6000 zł netto 12600 zł 
netto 

Pracodawca ubiegający się o 
doposażenie tworzonego stanowiska 
pracy zobowiązany jest w jak najbardziej 
szczegółowy sposób uzasadnić 
niezbędność dokonywanych zakupów w 
powiązaniu z tworzonym stanowiskiem 
pracy. Musi wykazać w jaki sposób 
pracownik będzie używał w pracy 
zakupowane urządzenie. Musi uzasadnić 
zakup takiego a nie innego urządzenia. 
Musi wskazać czy zakupowane 
urządzenie będzie NOWE czy UŻYWANE. 
W przypadku zakupu urządzenia 
UŻYWANEGO niezbędne jest załączenie 
do wniosku 3 różnych ofert tożsamego 
sprzętu w celu udokumentowania 
racjonalności ponoszonego wydatku. 
Należy pamiętać, że każdy zakup jest 
osobno oceniany przez niezależnych 
Członków Komisji Oceny Wniosków, 
którzy w swojej ocenie posługują się w 
pierwszej kolejności zasadą:  
RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA 
ŚRODKAMI PUBLICZNYMI. To 
Pracodawca zobowiązany jest 
udowodnić i  wykazać we wniosku w 
formie opisowej NIEZBĘDNOŚĆ 



 
 

 

 

planowanych do poniesienia wydatków 
związanych z doposażeniem nowego, 
tworzonego stanowiska pracy .   

 

UWAGA !!! W przypadku planowania do 
zakupu urządzenia używanego 
Pracodawca zobowiązany jest dokładnie 
opisać planowany do zakupu sprzęt oraz 
załączyć 3 aktualne kontroferty 
pochodzące od sprzedawców 
oferujących do sprzedaży tożsamy 
sprzęt lub sprzęt o podobnych 
parametrach.  

Zakupowany pojazd nie może być 
starszy niż 10 lat. Decyduje data 
pierwszej rejestracji pojazdu. Samochód 
nie może być zakupiony na podstawie 
umowy cywilno prawnej. Warunkiem 
kwalifikowalności tego wydatku jest 
zakup pojazdu w oparciu o dokument 
księgowy ( fakturę, fakturę marża lub 
rachunek). W przypadku kupowania 
urządzeń i pojazdów używanych 
niezbędnym jest aby sprzedający 
wystawił kupującemu OŚWIADCZENIE, iż 
zakupiony pojazd nie został w okresie 
ostatnich 7 lat przedsprzedażą 
zakupiony z pieniędzy publicznych w 
szczególności pochodzących z UE. ( wzór 



 
 

 

 

oświadczenia posiada realizator 
projektu) 

5.  

Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb wg. 
Instrukcji zawartej w polach wcześniejszych 
. W przypadku braku kolejnych wydatków 
pole należy pozostawić PUSTE 

0 0 0 0 Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb 
wg. Instrukcji zawartej w polach 
wcześniejszych . W przypadku braku 
kolejnych wydatków pole należy 
pozostawić PUSTE 

6.  

Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb wg. 
Instrukcji zawartej w polach wcześniejszych 
. W przypadku braku kolejnych wydatków 
pole należy pozostawić PUSTE 

0 0 0 0 Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb 
wg. Instrukcji zawartej w polach 
wcześniejszych . W przypadku braku 
kolejnych wydatków pole należy 
pozostawić PUSTE 

7.  

Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb wg. 
Instrukcji zawartej w polach wcześniejszych 
. W przypadku braku kolejnych wydatków 
pole należy pozostawić PUSTE 

0 0 0 0 Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb 
wg. Instrukcji zawartej w polach 
wcześniejszych . W przypadku braku 
kolejnych wydatków pole należy 
pozostawić PUSTE 

8.  

Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb wg. 
Instrukcji zawartej w polach wcześniejszych 
. W przypadku braku kolejnych wydatków 
pole należy pozostawić PUSTE 

0 0 0 0 Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb 
wg. Instrukcji zawartej w polach 
wcześniejszych . W przypadku braku 
kolejnych wydatków pole należy 
pozostawić PUSTE 

9.  

Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb wg. 
Instrukcji zawartej w polach wcześniejszych 
. W przypadku braku kolejnych wydatków 
pole należy pozostawić PUSTE 

0 0 0 0 Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb 
wg. Instrukcji zawartej w polach 
wcześniejszych . W przypadku braku 
kolejnych wydatków pole należy 



 
 

 

 

pozostawić PUSTE 

10.  

Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb wg. 
Instrukcji zawartej w polach wcześniejszych 
. W przypadku braku kolejnych wydatków 
pole należy pozostawić PUSTE 

0 0 0 0 Pole do uzupełnienia w miarę potrzeb 
wg. Instrukcji zawartej w polach 
wcześniejszych . W przypadku braku 
kolejnych wydatków pole należy 
pozostawić PUSTE 
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Oświadczam, że:  

 dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 
 nie toczy się w stosunku do mnie postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o 

likwidację, 
 w dniu złożenia wniosku nie zalegam z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom,  z 

opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z opłacaniem w terminie innych danin publicznych, 

 nie posiadam w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 
 skierowany Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzyma wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów 

prawa pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz norm wewnątrzzakładowych przysługujących 
zatrudnionym pracownikom, 

 jestem/nie jestem* przedsiębiorcą  w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku 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 r.)  i spełniam 
warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej 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 352/1 z dnia 24.12.2013r.), 

 nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym 

 zapoznałem/am się z REGULAMINEM REKRUTACJI, UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA W  
PROJEKCIE „Aktywność popłaca II” realizowanego przez stowarzyszenie FORUM AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ w Wałbrzychu w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 po upływie okresu subsydiowania zatrudnienia gwarantuję dalsze zatrudnienie przez minimalny okres 3 
miesięcy Uczestników/Uczestniczek Projektu skierowanych przez Realizatora Projektu. 
 

 

 ................................................   ........................................................ 
 Miejscowość, data  Pieczątka i podpis Pracodawcy 

 

 

 

 

 

UWAGA. Do każdego wniosku winny być załączone poniżej wskazane dokumenty. Weryfikacja tych dokumentów ma na celu sprawdzenie wiarygodności firmy Pracodawcy 

oraz określenie czy nie ma przeszkód formalno prawnych do udzielenie Pracodawcy ( podmiotowi gospodarczemu) pomocy de minimis 

Dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku: 

o Dokument rejestracyjny Pracodawcy – CEiDG/KRS; ( dokument jest do pobrania ze strony internetowej 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx oraz 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html )  

                                                             
* Niepotrzebne skreślić 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
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o Zaświadczenie Pracodawcy o niekaralności  za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi 

gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. 

zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014, poz. 1417); ( dokument należy pozyskać w stosowanym 

sądzie. W przypadku spółek prawa handlowego oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, 

zaświadczenie MUSI przedstawić zarówno PODMIOT jak i wszystkie osoby uprawnione i ujawnione w KRS 

do reprezentacji i zaciągania w imieniu podmiotu zbiorowego zobowiązań finansowych)  

o Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek do ZUS i US (ważność składanego dokumentu wynosi 1 

miesiąc od daty wydania przez stosowany urząd);  

( dokumenty należy pozyskać w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Dokumenty wymagane są w momencie składania wniosku przez Pracodawcę oraz w momencie 

zawierania umowy na doposażenie i/lub subsydiowane zatrudnienie pomiędzy Realizatorem projektu 

a Pracodawcą ) 

o Rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy;  (Rachunek zysków i strat należy przedłożyć za 

ostatni zamknięty rok obrotowy oraz dodatkowo za rok bieżący od początku  do ostatniego zamkniętego 

miesiąca obrachunkowego przed złożeniem wniosku o doposażenie stanowiska pracy. Uwaga. Każdy 

dokument opisujący stan finansów w firmie MUSI być potwierdzony przez osobę lub biuro księgowo, 

odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa składającego wniosek. Pieczęć i 

podpis osoby odpowiadającej za finanse przedsiębiorstwa MUSI być złożony na każdej kartce na której 

widnieją informacje finansowe dotyczące firmy składającej wniosek o doposażenie stanowiska pracy.  

Przykład 1: Pracodawca będący osobą prawną np. sp. z o.o.  składa wniosek o doposażenie stanowiska 

pracy 2 listopada 2019 roku. Wymagane zatem jest , aby złożył rachunek zysków i strat w wersji porównawczej 

obejmujący  cały 2018 rok oraz  okres od 1 stycznia  2019 roku do 30 września  2019 roku). Termin 30 września 

wynika z tego, że październik w firmie z reguły zamykany jest do 20 listopada . 

Przykład 2 : Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach 

ogólnych (prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów) składa wniosek o doposażenie stanowiska pracy 2 

listopada 2019 roku. Wymagane jest aby złożył miesięczne  zestawienie przychodów i rozchodów oraz 

uzyskiwanych dochodów  za cały 2018 rok oraz  za okres od 1 stycznia  2019 roku do 30 września  2019 roku). 

Termin 30 września wynika z tego, że październik w firmie z reguły zamykany jest do 20 listopada . 

Przykład 3: Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach 

ogólnych - podatek liniowy (prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów) składa wniosek o doposażenie 

stanowiska pracy 2 listopada 2019 roku. Wymagane jest aby złożył miesięczne  zestawienie przychodów i 

rozchodów oraz uzyskiwanych dochodów  za cały 2018 rok oraz  za okres od 1 stycznia  2019 roku do 30 
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września  2019 roku). Termin 30 września wynika z tego, że październik w firmie z reguły zamykany jest do 20 

listopada . 

Przykład 4: Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych  (prowadzi ewidencje przychodów wyposażenia , wykaz środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych) składa wniosek o doposażenie stanowiska pracy 2 listopada 2019 

roku. Wymagane jest aby złożył miesięczne  zestawienie przychodów oraz poniesionych  kosztów  za cały 2018 

rok oraz  za okres od 1 stycznia  2019 roku do 30 września  2019 roku). Termin 30 września wynika z tego, że 

październik w firmie z reguły zamykany jest do 20 listopada .  

o Bilans za ostatni okres rozliczeniowy; ( Dotyczy tylko podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i jest zestawieniem aktywów i pasywów firmy. Należy go przedłożyć za ostatni zamknięty rok 

obrotowy oraz dodatkowo za rok bieżący od początku  do ostatniego zamkniętego miesiąca obrachunkowego. 

 

Przykład 1: Pracodawca będący osobą prawną np. zobowiązaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych  składa 

wniosek o doposażenie stanowiska pracy 2 listopada 2019 roku. Wymagane zatem jest , aby złożył bilans w 

wersji porównawczej obejmujący  cały 2018 rok oraz  okres od 1 stycznia  2019 roku do 30 września  2019 

roku). Termin 30 września wynika z tego, że październik w firmie z reguły zamykany jest do 25 listopada . 

o Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określony 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543) zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; ( 

dokument należy pobrać ze trony internetowej projektu z zakładki REGULAMINY I WZORY 

DOKUMENTÓW. Pod dokumentem musi złożyć swój podpis i/lub pieczęć osoba odpowiadająca za 

prowadzenie ksiąg finansowych przedsiębiorstwa ubiegającego się o doposażenie stanowiska pracy. 

Pieczęć i podpis osoby odpowiadającej za finanse przedsiębiorstwa MUSI być złożony na każdej kartce 

formularza o wysokości udzielonej pomocy de minimis .  

o Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis; ( dokument należy pobrać ze strony 

internetowej projektu z zakładki REGULAMINY I WZORY DOKUMENTÓW. Pod dokumentem musi złożyć 

swój podpis i/lub pieczęć osoba odpowiadająca za prowadzenie ksiąg finansowych przedsiębiorstwa 

ubiegającego się o doposażenie stanowiska pracy i/lub osoba zarządzająca firmą ( np. prezes zarządu, 

właściciel) . Pieczęć i podpis osoby zarządzającej  przedsiębiorstwem MUSI być złożony na każdej kartce 

oświadczenia.  

o Oświadczenie dla podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych; ( dokument ten dotyczy 

wyłącznie stowarzyszeń lub fundacji)  
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Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne 

  

o Oświadczenie o zabezpieczeniu realizacji umowy; ( dokument należy pobrać ze strony internetowej 

projektu. W dokumencie należy  zaznaczyć deklarowane formy zabezpieczeń realizacji umowy)  

o Pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu. W przypadku, gdy Pracodawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku należy 

załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo z czytelnym podpisem Pracodawcy 

należy przedłożyć w oryginale. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest sporządzane w formie pisemnej z 

notarialnie poświadczonym podpisem, należy go podpisać w obecności uprawnionego pracownika 

Beneficjenta, w celu stwierdzenia własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli 

osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania 

Pracodawcy w dokumencie rejestracyjnym; 

o Załączniki do wniosku (w przypadku tworzenia więcej niż 1 stanowisko pracy) – ilość – szt. ..... 

 


