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Na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refun-
dacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne osób niepe∏-
nosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754 oraz z 2008 r.
Nr 61, poz. 382) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniosku o wyp∏at´ refundacji sk∏adek:

a) pracodawcy oraz niepe∏nosprawnego rol-
nika lub rolnika zobowiàzanego do op∏a-
cania sk∏adek za niepe∏nosprawnego do-
mownika, o symbolu Wn-U, zwanego da-
lej „wnioskiem o symbolu Wn-U”, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, 

b) osoby niepe∏nosprawnej wykonujàcej
dzia∏alnoÊç gospodarczà, o symbolu 
Wn-U-G, zwanego dalej „wnioskiem
o symbolu Wn-U-G”, zawierajàcy mie-
si´cznà informacj´ o podstawach wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne
i stopniu jej niepe∏nosprawnoÊci, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 1a do rozporzàdze-
nia;”, 

b) uchyla si´ pkt 3;

2) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. 1. Pracodawca sk∏ada informacje i cz´Êç I
wniosku o symbolu Wn-U w terminie do
ostatniego dnia miesiàca, w którym up∏y-
nà∏ termin do op∏acenia sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne, zgodnie z przepisami
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Niepe∏nosprawny rolnik lub rolnik zobo-
wiàzany do op∏acania sk∏adek za niepe∏no-
sprawnego domownika sk∏adajà informa-
cje i cz´Êç I wniosku o symbolu Wn-U
w terminie do 20. dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym terminowo
dokonano zap∏aty sk∏adek za dany kwar-
ta∏, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników.

3. Pracodawca oraz niepe∏nosprawny rolnik
lub rolnik zobowiàzany do op∏acania sk∏a-
dek za niepe∏nosprawnego domownika
sk∏adajà cz´Êç II wniosku o symbolu Wn-U
wówczas, gdy sk∏adajà wniosek po raz
pierwszy lub gdy dane uleg∏y zmianie.

4. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà sk∏ada wniosek
o symbolu Wn-U-G w terminie do ostat-
niego dnia miesiàca, w którym up∏ynà∏
termin do op∏acenia sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne, zgodnie z przepisami
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

5. Wniosek uznaje si´ za z∏o˝ony zgodnie
z wzorem o symbolu Wn-U-G tak˝e
w przypadku z∏o˝enia go w formie wydru-
ku z oprogramowania spe∏niajàcego wy-
mogi niezb´dne do wygenerowania przez
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, zwany dalej „Fundu-
szem”, wniosku, wed∏ug wzoru ustalone-
go w programie informatycznym obs∏ugi-
wanym przez Fundusz.

§ 4. 1. W terminie 30 dni przed dniem przekaza-
nia po raz pierwszy informacji i wniosku
o symbolu Wn-U pracodawca przesy∏a do
Funduszu, w formie dokumentu pisemne-
go:

1) dane o wnioskodawcy zawierajàce:

a) pe∏nà nazw´ wnioskodawcy oraz jej
skrót, o ile posiada,

b) numery: REGON i NIP, o ile ich nada-
nie wynika z przepisów prawa,

c) adres wnioskodawcy w∏aÊciwy dla
siedziby wnioskodawcy wraz z iden-
tyfikatorami jednostki podzia∏u tery-
torialnego kraju: województwa, po-
wiatu, gminy oraz miejscowoÊci i uli-
cy, stosownie do przepisów dotyczà-
cych zasad prowadzenia, stosowania
i udost´pniania krajowego rejestru
urz´dowego podzia∏u terytorialnego
kraju oraz zwiàzanych z tym obo-
wiàzków organów administracji rzà-
dowej i jednostek samorzàdu teryto-
rialnego,

d) adres do korespondencji wraz
z identyfikatorami jednostki podzia∏u
terytorialnego kraju: województwa,
powiatu, gminy oraz miejscowoÊci
i ulicy, stosownie do przepisów do-
tyczàcych zasad prowadzenia, stoso-
wania i udost´pniania krajowego re-
jestru urz´dowego podzia∏u teryto-
rialnego kraju oraz zwiàzanych z tym
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———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 
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obowiàzków organów administracji
rzàdowej i jednostek samorzàdu te-
rytorialnego,

e) imi´, nazwisko, numery telefonu
i faksu oraz adres poczty elektronicz-
nej, o ile posiada, osoby odpowie-
dzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów po-
twierdzajàcych dane, o których mowa
w pkt 1 lit. a i b;

3) upowa˝nienie osoby przesy∏ajàcej da-
ne lub dokumenty, o których mowa
w pkt 1 i 2, do wyst´powania w imieniu
wnioskodawcy.

2. W terminie 30 dni przed dniem przekaza-
nia po raz pierwszy informacji i wniosku
o symbolu Wn-U niepe∏nosprawny rolnik
lub rolnik zobowiàzany do op∏acania sk∏a-
dek za niepe∏nosprawnego domownika
przesy∏ajà Funduszowi w formie doku-
mentu pisemnego:

1) dane o wnioskodawcy zawierajàce:

a) imi´ i nazwisko,

b) numery: PESEL, REGON i NIP, o ile
ich nadanie wynika z przepisów pra-
wa,

c) adres zamieszkania wnioskodawcy
w∏aÊciwy dla siedziby wnioskodaw-
cy wraz z identyfikatorami jednostki
podzia∏u terytorialnego kraju: woje-
wództwa, powiatu, gminy oraz miej-
scowoÊci i ulicy, stosownie do prze-
pisów dotyczàcych zasad prowadze-
nia, stosowania i udost´pniania kra-
jowego rejestru urz´dowego podzia-
∏u terytorialnego kraju oraz zwiàza-
nych z tym obowiàzków organów
administracji rzàdowej i jednostek
samorzàdu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz
z identyfikatorami jednostki podzia∏u
terytorialnego kraju: województwa,
powiatu, gminy oraz miejscowoÊci
i ulicy, stosownie do przepisów do-
tyczàcych zasad prowadzenia, stoso-
wania i udost´pniania krajowego re-
jestru urz´dowego podzia∏u teryto-
rialnego kraju oraz zwiàzanych z tym
obowiàzków organów administracji
rzàdowej i jednostek samorzàdu te-
rytorialnego,

e) imi´, nazwisko, numery telefonu
i faksu oraz adres poczty elektronicz-
nej, o ile posiada, osoby odpowie-
dzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów po-
twierdzajàcych numery REGON i NIP,
o ile ich nadanie wynika z przepisów
prawa; 

3) kopi´ aktualnego orzeczenia o niepe∏-
nosprawnoÊci albo orzeczenia o stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenia

traktowanego na równi z tym orzecze-
niem niepe∏nosprawnego rolnika lub
niepe∏nosprawnego domownika;

4) kopi´ aktualnej decyzji Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go ustalajàcej podleganie ubezpiecze-
niu spo∏ecznemu rolników;

5) upowa˝nienie osoby przesy∏ajàcej da-
ne lub dokumenty, o których mowa
w pkt 1—4, do wyst´powania w imie-
niu wnioskodawcy.

3. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà przesy∏a do Fundu-
szu wraz z pierwszym wnioskiem o sym-
bolu Wn-U-G:

1) dane wnioskodawcy zawierajàce:

a) skróconà nazw´ oraz imi´ i nazwisko
wnioskodawcy, 

b) numery: PESEL, REGON i NIP, o ile
ich nadanie wynika z przepisów pra-
wa, 

c) adres zamieszkania wnioskodawcy
wraz z identyfikatorami jednostki po-
dzia∏u terytorialnego kraju: woje-
wództwa, powiatu, gminy oraz miej-
scowoÊci i ulicy, stosownie do prze-
pisów dotyczàcych zasad prowadze-
nia, stosowania i udost´pniania kra-
jowego rejestru urz´dowego podzia-
∏u terytorialnego kraju oraz zwiàza-
nych z tym obowiàzków organów
administracji rzàdowej i jednostek
samorzàdu terytorialnego, 

d) adres do korespondencji wniosko-
dawcy wraz z identyfikatorami jed-
nostki podzia∏u terytorialnego kraju:
województwa, powiatu, gminy oraz
miejscowoÊci i ulicy, stosownie do
przepisów dotyczàcych zasad pro-
wadzenia, stosowania i udost´pnia-
nia krajowego rejestru urz´dowego
podzia∏u terytorialnego kraju oraz
zwiàzanych z tym obowiàzków orga-
nów administracji rzàdowej i jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, o ile
jest inny ni˝ adres zamieszkania,

e) imi´ i nazwisko, numery telefonu
i faksu oraz adres poczty elektronicz-
nej, o ile posiada, osoby odpowie-
dzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów po-
twierdzajàcych numery REGON i NIP,
o ile ich nadanie wynika z przepisów
prawa; 

3) kopi´ aktualnego orzeczenia o niepe∏-
nosprawnoÊci albo orzeczenia o stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenia
traktowanego na równi z tym orzecze-
niem; 

4) upowa˝nienie osoby przesy∏ajàcej da-
ne lub dokumenty, o których mowa
w pkt 1—3, do wyst´powania w imie-
niu wnioskodawcy.”;
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3) w § 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Po otrzymaniu informacji i wniosku o symbo-
lu Wn-U lub wniosku o symbolu Wn-U-G Fun-
dusz:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawdza je pod wzgl´dem rachunkowym
i formalnym, a w przypadku stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania informacji lub wniosku o sym-
bolu Wn-U lub wniosku o symbolu Wn-U-G,
informuje wnioskodawc´ o stwierdzonych
nieprawid∏owoÊciach i wzywa do ich usu-
ni´cia wraz z pouczeniem o pozostawieniu
wniosku bez rozpoznania w przypadku ich
nieusuni´cia;”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4,
§ 4 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 1, przy-
wraca si´ na proÊb´ wnioskodawcy, je˝eli
uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o
bez jego winy.”;

5) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Po przes∏aniu danych lub dokumentów, o któ-
rych mowa w § 4, jednak nie póêniej ni˝ na
14 dni przed dniem z∏o˝enia informacji i wnios-
ków o symbolu Wn-U po raz pierwszy, wnios-
kodawca zamierzajàcy sk∏adaç w formie elek-
tronicznej wniosek o symbolu Wn-U, informa-
cje lub informacje o podwy˝szonych kosztach
odbiera od Funduszu identyfikator oraz has∏o
dost´pu do programu informatycznego udo-
st´pnionego przez Fundusz, s∏u˝àcego do sk∏a-
dania Zarzàdowi Funduszu dokumentów w for-
mie elektronicznej. Wnioskodawca zamierzajà-
cy sk∏adaç w formie elektronicznej wniosek
o symbolu Wn-U-G odbiera od Funduszu iden-
tyfikator oraz has∏o dost´pu do programu in-
formatycznego udost´pnionego przez Fun-
dusz, w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wnios-
ku o symbolu Wn-U-G po raz pierwszy.

2. Wnioskodawca przekazujàcy odpowiednio
wniosek o symbolu Wn-U lub wniosek o sym-
bolu Wn-U-G, informacje lub informacje o pod-
wy˝szonych kosztach w formie elektronicznej
uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocà kwalifi-
kowanego certyfikatu, na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z póên. zm.2)), albo certyfikatem do-
starczonym przez Fundusz.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Przepisów § 4 ust. 1—3 nie stosuje si´ do
wnioskodawców, którzy po raz pierwszy
przekazali wymagane informacje przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
a dane nie uleg∏y zmianie.”;

7) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

8) po za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia dodaje si´
za∏àcznik nr 1a do rozporzàdzenia w brzmieniu
okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

9) uchyla si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. W przypadku osoby niepe∏nosprawnej wyko-
nujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà:

1) dokument pisemny potwierdzajàcy dane, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1 rozporzàdzenia wymienio-
nego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu, lub 

2) wniosek o symbolu Wn-U oraz informacj´ o sym-
bolu INF-U-G, o op∏aconych sk∏adkach na ubezpie-
czenia spo∏eczne za okres od stycznia do paêdzier-
nika 2008 r. w dotychczasowym brzmieniu

— przekazane do Funduszu do dnia 31 grudnia
2008 r. uznaje si´ za skutecznie z∏o˝one. 

§ 3. 1. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà mo˝e sk∏adaç:

1) dokument pisemny potwierdzajàcy dane, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1 rozporzàdzenia wymienio-
nego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu, 

2) wniosek o symbolu Wn-U oraz informacj´ o sym-
bolu INF-U-G, o op∏aconych sk∏adkach na ubezpie-
czenia spo∏eczne w dotychczasowym brzmieniu 

— w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. 

2. Pracodawca oraz niepe∏nosprawny rolnik lub
rolnik zobowiàzany do op∏acania sk∏adek za niepe∏no-
sprawnego domownika mogà sk∏adaç wniosek
o symbolu Wn-U, w dotychczasowym brzmieniu,
w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. 

§ 4. Wniosek o symbolu Wn-U-G mo˝na sk∏adaç
poczàwszy od wniosku sk∏adanego za miesiàc listo-
pad 2008 r. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Duda

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 14 listopada 2008 r. (poz. 1304)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR



ObjaÊnienia do cz´Êci I formularza Wn-U

1 Wpisaç numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.

2 Podaç tak˝e numer kierunkowy.

3 W poz. 14 i 15 w odpowiednim polu wstawiç znak X.

4 Nale˝y wype∏niç pole 3 oraz pole 1 w przypadku wnioskodawców, o których mowa w art. 25a ust. 2—4, albo pole 2 w przypadku wnioskodawców,
o których mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy.

5 Nale˝y okreÊliç liczb´ i rodzaj dokumentów sk∏adanych wraz z wnioskiem o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne osób
niepe∏nosprawnych (Wn-U). Nale˝y wybraç tylko jedno z pól 2—4 i wpisaç liczb´ informacji dotyczàcà zaznaczonego rodzaju informacji. Pole 2
zaznacza wnioskodawca b´dàcy pracodawcà, o którym mowa w art. 25a ust. 2—4 ustawy. Pole 4 zaznacza wnioskodawca, o którym mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy, b´dàcy niepe∏nosprawnym rolnikiem lub rolnikiem zobowiàzanym do op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne rolników
za niepe∏nosprawnego domownika.

6 Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004). OÊwiadczenie sk∏ada wnioskodawca, o którym mowa w art. 25a ust. 5 ustawy, uzyskujàcy
refundacj´ jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) lub rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo∏ówstwa i zmieniajàcym
rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6). OÊwiadczenia nie sk∏ada wnioskodawca, o którym mowa w art. 25a 
ust. 2—4 ustawy oraz art. 25a ust. 5 ustawy, uzyskujàcy refundacj´ jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 1860/2004 z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla
sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4, z póên. zm.).
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ObjaÊnienia do cz´Êci II formularza Wn-U

1 Nie wype∏nia wnioskodawca, który z∏o˝y∏ wniosek o wyp∏at´ miesi´cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych
(Wn-D) z wype∏nionà cz´Êcià II, za∏àcznik do Informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepe∏nosprawnoÊci pracowników
niepe∏nosprawnych INF-D (INF-D-Z) lub za∏àcznik do Informacji miesi´cznej o zatrudnieniu, kszta∏ceniu lub o dzia∏alnoÊci na rzecz osób
niepe∏nosprawnych INF-1 (INF-1-Z) albo Deklaracj´ identyfikacyjnà pracodawców zobowiàzanych do wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych (DEK-Z), je˝eli dane wykazane w tych dokumentach nie uleg∏y zmianie.

2 Wpisaç numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.

3 Nale˝y podaç tak˝e numer kierunkowy.

4 Nale˝y podaç siedmiocyfrowy kod stosownie do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
prowadzenia, stosowania i udost´pniania krajowego rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego kraju oraz zwiàzanych z tym obowiàzków
organów administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z póên. zm.).

5 Nale˝y w odpowiednich polach wstawiç znak X.

6 Nale˝y wype∏niç pole 3 oraz pole 1 w przypadku wnioskodawców, o których mowa w art. 25a ust. 2—4 ustawy, albo pole 2 w przypadku
wnioskodawców, o których mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy.

7 Organ prowadzàcy rejestr lub ewidencj´. Nie wype∏nia wnioskodawca b´dàcy niepe∏nosprawnym rolnikiem lub zobowiàzanym do op∏acania
sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika.

8 Dotyczy tak˝e organów wydajàcych koncesje, zezwolenia, pozwolenia.

9 Nale˝y wpisaç odpowiedni kod stosownie do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia
i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaÊwiadczeƒ, oraz szczegó∏owych warunków i trybu
wspó∏dzia∏ania s∏u˝b statystyki publicznej z innymi organami prowadzàcymi urz´dowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
(Dz. U. Nr 69, poz. 763, z póên. zm.).

10 Nale˝y wpisaç odpowiedni kod: 0 — mikroprzedsi´biorca, 1 — ma∏y przedsi´biorca, 2 — Êredni przedsi´biorca, 3 — inny przedsi´biorca, 
4 — wnioskodawca nieb´dàcy przedsi´biorcà.

11 Nale˝y wpisaç odpowiedni kod stosownie do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdaƒ o udzielonej pomocy
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdaƒ o zaleg∏oÊciach przedsi´biorców we wp∏atach Êwiadczeƒ nale˝nych na rzecz
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). Dotyczy beneficjenta pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z póên. zm.).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR



ObjaÊnienia do formularza Wn-U-G

1 W poz. 1, 14 i 16 w odpowiednim polu wstawiç znak X.

2 Wpisaç numer, je˝eli zosta∏ nadany wnioskodawcy przed dniem z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz
miesi´cznej informacji osoby niepe∏nosprawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà o podstawach wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne i stopniu niepe∏nosprawnoÊci (Wn-U-G).

3 Wpisaç numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.

4 Miesiàc prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, za który op∏acono sk∏adki.

5 Kwota terminowo op∏aconych obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne.

6 Kwota terminowo op∏aconych obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia rentowe.

7 Liczba dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których wnioskodawca prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà. Niewype∏nienie poz. 12 jest
równoznaczne z prowadzeniem przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

8 Liczba dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których wnioskodawca prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà i jednoczeÊnie posiada∏
orzeczenie potwierdzajàce niepe∏nosprawnoÊç w rozumieniu art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Niewype∏nienie poz. 13 jest równoznaczne ze spe∏nianiem przez
wnioskodawc´ tych warunków przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

9 Poz. 14 wype∏nia si´ w przypadku sk∏adania Wn-U-G po raz pierwszy oraz w przypadku zmian stopnia niepe∏nosprawnoÊci.

10 Poz. 15 = (poz. 10 + poz. 11) x poz. 13 / poz. 12. Wnioskodawca mo˝e nie wype∏niaç poz. 15. B∏´dne wykazanie danych w poz. 15 nie wy∏àcza
rozpatrzenia wniosku przez PFRON w przypadku niedokonania korekty wniosku o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz
miesi´cznej informacji osoby niepe∏nosprawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà o podstawach wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne i stopniu niepe∏nosprawnoÊci (Wn-U-G).

11 Zaznaczenie pola 1 lub 2 w poz. 16 albo niewype∏nienie poz. 16 jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez wnioskodawc´ pomocy de minimis lub
otrzymaniem wy∏àcznie pomocy de minimis udzielonej przez PFRON.

12 W przypadku zaznaczenia pola 3 w poz. 16 nale˝y do Wn-U-G za∏àczyç kopie zaÊwiadczeƒ o uzyskanej pomocy de minimis innej ni˝ udzielona przez
PFRON. Ka˝de zaÊwiadczenie za∏àcza si´ jednokrotnie.

13 Poz. 17—35 nale˝y wype∏niç w przypadku sk∏adania Wn-U-G po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

14 Nale˝y podaç tak˝e numer kierunkowy.

15 Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

16 O ile wnioskodawca posiada pieczàtk´.
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