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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne osób niepe∏nosprawnych

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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) szczegó∏owe warunki udzielania oraz tryb przeka-
zywania refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne, zwanej dalej „refundacjà sk∏adek”, osobie
niepe∏nosprawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, niepe∏nosprawnemu rolnikowi oraz rolni-
kowi zobowiàzanemu do op∏acania sk∏adek za nie-
pe∏nosprawnego domownika, zwanych dalej
„wnioskodawcami”;

2) termin sk∏adania i wzór wniosku, o którym mowa
w art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej
„ustawà”, oraz wykaz dokumentów za∏àczanych
do wniosku;

3) wymogi, jakie muszà spe∏niaç wnioskodawcy
przekazujàcy dokumenty w formie elektronicznej
przez teletransmisj´ danych.

§ 2. OkreÊla si´ wzór wniosku o wyp∏at´ refunda-
cji sk∏adek:

1) osoby niepe∏nosprawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà, o symbolu Wn-U-G, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, zwanego dalej
„wnioskiem Wn-U-G”; 

2) niepe∏nosprawnego rolnika lub rolnika zobowià-
zanego do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawne-
go domownika, o symbolu Wn-U-A, stanowiàcy
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, zwanego dalej
„wnioskiem Wn-U-A”. 

§ 3. 1. Refundacja sk∏adek osobie niepe∏nospraw-
nej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà jest udziela-
na jako pomoc de minimis, zgodnie z:

1) rozporzàdzeniem 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), w przypadku osób
niepe∏nosprawnych wykonujàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà innà ni˝ w sektorze rybo∏ówstwa;

2) rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 875/2007
z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomo-
cy w ramach zasady de minimis dla sektora ry-
bo∏ówstwa i zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE)
nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007,
str. 6), w przypadku osób niepe∏nosprawnych
wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w sekto-
rze rybo∏ówstwa.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie udzie-
la si´, w przypadku gdy wartoÊç tej pomocy brutto
∏àcznie z wartoÊcià innej pomocy de minimis, otrzy-
manej w okresie obejmujàcym bie˝àcy rok kalenda-
rzowy i poprzedzajàce go dwa lata kalendarzowe,
spowodowa∏aby przekroczenie maksymalnej kwoty
pomocy stanowiàcej równowartoÊç:

1) 200 tys. euro, w przypadku osoby niepe∏nospraw-
nej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà, innà ni˝
w sektorze transportu drogowego;

2) 100 tys. euro, w przypadku osoby niepe∏nospraw-
nej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà w sekto-
rze transportu drogowego.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie udzie-
la si´, w przypadku gdy wartoÊç tej pomocy brutto
∏àcznie z wartoÊcià innej pomocy de minimis dla sek-
tora rybo∏ówstwa, otrzymanej w ciàgu trzech lat po-
przedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, spowodowa∏a-
by przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy stanowiàcej równo-
wartoÊç 30 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybo∏ówstwa
okreÊlonej dla Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z art. 3 ust. 4 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybo∏ówstwa i zmieniajàcego rozporzàdzenie
(WE) nr 1860/2004.

§ 4. 1. Refundacja sk∏adek niepe∏nosprawnemu
rolnikowi lub rolnikowi zobowiàzanemu do op∏acania
sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika jest udzie-
lana jako pomoc de minimis:

1) w sektorze produkcji rolnej — zgodnie z rozporzà-
dzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de mi-
nimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz.
UE L 337 z 21.12.2007, str. 35), w przypadku nie-
pe∏nosprawnych rolników oraz rolników zobowià-
zanych do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawne-
go domownika;

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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2) w sektorze rybo∏ówstwa — zgodnie z rozporzàdze-
niem 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 zmieniajà-
cym rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004, w przy-
padku niepe∏nosprawnych rolników oraz rolników
zobowiàzanych do op∏acania sk∏adek za niepe∏no-
sprawnego domownika wykonujàcych dzia∏alnoÊç
rolniczà w zakresie chowu, hodowli i po∏owu ryb
oraz innych organizmów ˝yjàcych w powierzch-
niowych wodach Êródlàdowych, o których mowa
w art. 1 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 104/2000
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej or-
ganizacji rynków produktów rybo∏ówstwa i akwa-
kultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z póên. zm.).

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie udzie-
la si´, je˝eli wartoÊç tej pomocy brutto otrzymanej
w ciàgu trzech lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia
wniosku o udzielenie pomocy de minimis w produkcji
rolnej spowodowa∏aby przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy stanowiàcej równo-
wartoÊç 7,5 tys. euro;

2) maksymalnej skumulowanej kwoty pomocy dla
sektora produkcji rolnej, okreÊlonej dla Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grud-
nia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie udzie-
la si´, je˝eli wartoÊç tej pomocy brutto ∏àcznie z war-
toÊcià innej pomocy de minimis dla sektora rybo∏ów-
stwa otrzymanej w ciàgu trzech lat poprzedzajàcych
dzieƒ z∏o˝enia wniosku spowodowa∏aby przekrocze-
nie:

1) maksymalnej kwoty pomocy, stanowiàcej równo-
wartoÊç 30 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybo∏ówstwa,
okreÊlonej dla Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z art. 3 ust. 4 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybo∏ówstwa i zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1860/2004.

§ 5. Refundacji sk∏adek nie udziela si´, w przypad-
ku gdy przedsi´biorca otrzyma∏ pomoc innà ni˝ po-
moc de minimis w odniesieniu do tych samych kosz-
tów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà lub tego
samego projektu inwestycyjnego, a ∏àczna kwota po-
mocy spowodowa∏aby przekroczenie dopuszczalnej
intensywnoÊci pomocy okreÊlonej w przepisach majà-
cych zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej ni˝
pomoc de minimis.

§ 6. 1. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà sk∏ada wniosek Wn-U-G w termi-
nie do ostatniego dnia miesiàca, w którym up∏ynà∏

termin do op∏acenia sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.

2. Niepe∏nosprawny rolnik lub rolnik zobowiàzany
do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego domow-
nika sk∏adajà wniosek Wn-U-A w terminie do 20. dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym termi-
nowo dokonano zap∏aty sk∏adek za dany kwarta∏,
zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników.

§ 7. 1. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà przesy∏a do Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, zwane-
go dalej „Funduszem”, wraz z pierwszym wnioskiem
Wn-U-G:

1) dane wnioskodawcy zawierajàce:

a) pe∏nà i skróconà nazw´, o ile posiada, oraz imi´
i nazwisko wnioskodawcy, 

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

c) adres zamieszkania wnioskodawcy, 

d) adres do korespondencji, o ile jest inny ni˝ ad-
res zamieszkania,

e) imi´ i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz
adres poczty elektronicznej, o ile posiada, oso-
by odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzajàcych
pe∏nà i skróconà nazw´ wnioskodawcy, o ile po-
siada, imi´ i nazwisko wnioskodawcy oraz nume-
ry REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepi-
sów prawa; 

3) kopi´ aktualnego orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci albo orzeczenia o stopniu niepe∏nospraw-
noÊci lub orzeczenia traktowanego na równi z tym
orzeczeniem; 

4) upowa˝nienie osoby przesy∏ajàcej dane lub doku-
menty, o których mowa w pkt 1—3, do wyst´po-
wania w imieniu wnioskodawcy.

2. Niepe∏nosprawny rolnik lub rolnik zobowiàzany
do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego domow-
nika przesy∏ajà Funduszowi wraz z pierwszym wnios-
kiem Wn-U-A:

1) dane o wnioskodawcy zawierajàce:

a) imi´ i nazwisko wnioskodawcy,

b) numery: PESEL i NIP, o ile ich nadanie wynika
z przepisów prawa,

c) adres zamieszkania wnioskodawcy,

d) adres do korespondencji, o ile jest inny ni˝ ad-
res zamieszkania, 

e) imi´, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz
adres poczty elektronicznej, o ile posiada, oso-
by odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzajàcych
imi´ i nazwisko wnioskodawcy oraz numer NIP,
o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa;
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3) kopi´ aktualnego orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci albo orzeczenia o stopniu niepe∏nospraw-
noÊci lub orzeczenia traktowanego na równi z tym
orzeczeniem niepe∏nosprawnego rolnika lub nie-
pe∏nosprawnego domownika;

4) kopi´ aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego ustalajàcej podlega-
nie ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników;

5) upowa˝nienie osoby przesy∏ajàcej dane lub doku-
menty, o których mowa w pkt 1—4, do wyst´po-
wania w imieniu wnioskodawcy.

§ 8. 1. Wnioskodawca zamierzajàcy sk∏adaç w for-
mie elektronicznej wniosek Wn-U-G lub wniosek 
Wn-U-A otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz
has∏o dost´pu do programu informatycznego udo-
st´pnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku w formie dokumentu pisemnego.

2. Wnioskodawca przekazujàcy wniosek Wn-U-G
lub wniosek Wn-U-A w formie elektronicznej uwierzy-
telnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfi-
kowanym za pomocà kwalifikowanego certyfikatu, na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z póên. zm.3)), albo certyfikatem dostarczo-
nym przez Fundusz.

3. Urz´dowe poÊwiadczenie odbioru dokumentu
w formie elektronicznej przes∏anego za pomocà tele-
transmisji danych nast´puje zgodnie z przepisami do-
tyczàcymi warunków organizacyjno-technicznych do-
r´czania dokumentów elektronicznych podmiotom
publicznym.

4. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2:

1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat,
o którym mowa w ust. 2;

2) niezw∏ocznie informuje Fundusz o:

a) rezygnacji ze sk∏adania dokumentów w formie
elektronicznej,

b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych s∏u-
˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego.

§ 9. Terminy do z∏o˝enia wniosku Wn-U-G i wniosku
Wn-U-A przywraca si´ na proÊb´ wnioskodawcy, je˝e-
li uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jego
winy.

§ 10. Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G lub wniosku
Wn-U-A Fundusz:

1) sprawdza go pod wzgl´dem rachunkowym i for-
malnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawi-
d∏owoÊci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku informuje wnioskodawc´
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach i wzywa
do ich usuni´cia wraz z pouczeniem o pozosta-
wieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich
nieusuni´cia; 

2) ustala, czy wnioskodawca posiada zaleg∏oÊci
w zobowiàzaniach wobec Funduszu w wysokoÊci
przekraczajàcej ogó∏em kwot´ 100 z∏;

3) ustala kwot´ przys∏ugujàcej refundacji sk∏adek;

4) przekazuje ustalonà kwot´ refundacji sk∏adek na
rachunek bankowy wskazany przez wnioskodaw-
c´;

5) wystawia zaÊwiadczenie o udzieleniu pomocy
de minimis.

§ 11. Wnioskodawca korzystajàcy z refundacji
sk∏adek przechowuje dokumentacj´ pozwalajàcà na
sprawdzenie zgodnoÊci przyznanej pomocy z przepi-
sami rozporzàdzenia przez okres 10 lat od dnia przy-
znania pomocy.

§ 12. Przepisów § 7 i § 8 ust. 4 pkt 1 nie stosuje si´
do wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przekaza-
li wymagane informacje przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia na podstawie dotychczasowych prze-
pisów.

§ 13. Refundacji sk∏adek na warunkach i w trybie
okreÊlonym w rozporzàdzeniu udziela si´, poczàwszy
od sk∏adek op∏aconych: 

1) za miesiàc styczeƒ 2009 r. — przez osoby niepe∏-
nosprawne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà; 

2) za I kwarta∏ 2009 r. — przez niepe∏nosprawnych
rolników lub rolników zobowiàzanych do op∏aca-
nia sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika.

§ 14. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia
30 czerwca 2014 r.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.4)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

———————
3) 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.

———————
4) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 240, poz. 1754 oraz z 2008 r. Nr 61, poz. 382 i Nr 207,
poz. 1304), zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (poz. 42)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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ObjaÊnienia do formularza Wn-U-G

1 W odpowiednim polu wstawiç znak X.
2 Poz. 9—12, 21—39 nale˝y wype∏niç w przypadku sk∏adania Wn-U-G po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.
3 Wpisaç numer, je˝eli zosta∏ nadany wnioskodawcy przed dniem z∏o˝enia Wniosku osoby niepe∏nosprawnej wykonujàcej

dzia∏alnoÊç gospodarczà o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (Wn-U-G).
4 Wpisaç numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.
5 Nale˝y podaç odpowiedni kod. Wpisujàc kod, nale˝y braç pod uwag´ dane na ostatni dzieƒ roku poprzedzajàcego rok

sprawozdawczy. Kod 0 — mikroprzedsi´biorca, kod 1 — przedsi´biorca ma∏y, kod 2 — przedsi´biorca Êredni, kod 3 — in-
ny przedsi´biorca.

6 Nale˝y podaç pe∏ne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzib´ lub miejsce
zamieszkania — zgodnie z rozporzàdzeniem 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.). Identyfikatory terytorialne gmin dost´pne sà na stronie internetowej G∏ównego Urz´du Statystycznego oraz
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

7 Nale˝y wpisaç klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grud-
nia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) oraz dodatkowo skrótowe ozna-
czenie stosowanej klasyfikacji „/07”. Do dnia 31 grudnia 2009 r. w przypadku beneficjentów pomocy, w stosunku do któ-
rych nie zosta∏o dokonane przeklasyfikowanie wed∏ug PKD 2007, nale˝y wpisaç klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci (4 pierwsze
znaki) zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

8 Miesiàc i rok prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, za który op∏acono sk∏adki.
9 Kwota nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne op∏aconych terminowo i w ca∏oÊci.

10 Kwota nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenie rentowe op∏aconych terminowo i w ca∏oÊci.
11 Liczba dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których wnioskodawca prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Niewype∏nienie poz. 16 jest równoznaczne z prowadzeniem przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej przez wszyst-
kie dni okresu sprawozdawczego.

12 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 art. 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, z póên. zm.). Niewype∏nienie poz. 17 jest równoznaczne ze spe∏nianiem przez wnioskodawc´ tych warun-
ków przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

13 Zaznaczenie pola 1 lub 2 w poz. 18 albo niewype∏nienie poz. 18 jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez wnioskodaw-
c´ odpowiednio pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybo∏ówstwie  lub
otrzymaniem wy∏àcznie pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybo∏ówstwie
udzielonej przez PFRON.

14 Nale˝y wpisaç kwot´ zrefundowanych ze Êrodków publicznych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne (emerytalne i rento-
we) na podstawie odr´bnych przepisów. Niewype∏nienie tej pozycji oznacza, ˝e kwota zrefundowanych ze Êrodków pu-
blicznych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne na podstawie odr´bnych przepisów wynosi 0.

15 W przypadku zaznaczenia pola 3 w poz. 18 nale˝y do Wn-U-G za∏àczyç kopie zaÊwiadczeƒ o uzyskanej pomocy de mini-
mis innej ni˝ udzielona przez PFRON albo oÊwiadczenie o wysokoÊci uzyskanej pomocy de minimis. Ka˝de zaÊwiadcze-
nie lub oÊwiadczenie za∏àcza si´ jednokrotnie.

16 Poz. 20 = (poz. 14 + poz. 15) x poz. 17 / poz. 16 pomniejszona o kwot´ wykazanà w poz. 19. Wnioskodawca mo˝e nie wy-
pe∏niaç poz. 20.

17 Nale˝y podaç tak˝e numer kierunkowy.
18 Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i re-

strukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
19 Podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc de minimis jest zobowiàzany do przedstawienia podmiotowi udzielajàcemu pomocy

oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 3 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.).

20 Nale˝y wype∏niç, sk∏adajàc wniosek po raz pierwszy bàdê w przypadku zmiany formy sk∏adania dokumentów.
21 W przypadku gdy wnioskodawca posiada pieczàtk´.
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ObjaÊnienia do formularza Wn-U-A

1 W poz. 1, 12 i OÊwiadczeniu w odpowiednim polu wstawiç znak X.
2 Wpisaç numer, je˝eli zosta∏ nadany wnioskodawcy przed dniem z∏o˝enia Wniosku informacji niepe∏nosprawnego rolni-

ka lub rolnika zobowiàzanego do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne (Wn-U-A).

3 Nale˝y podaç pe∏ne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzib´ lub miejsce
zamieszkania — zgodnie z rozporzàdzeniem 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.). Identyfikatory terytorialne gmin dost´pne sà na stronie internetowej G∏ównego Urz´du Statystycznego oraz
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

4 Kwarta∏ i rok prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej, za który terminowo op∏acono sk∏adki.
5 Kwota terminowo op∏aconych obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
6 Kwota terminowo op∏aconych obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie.
7 Zaznaczenie pola 1 lub 2 w poz. 12 albo niewype∏nienie poz. 12 jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez wnioskodaw-

c´ odpowiednio pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybo∏ówstwie lub otrzy-
maniem wy∏àcznie pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybo∏ówstwie udzie-
lonej przez PFRON.

8 Nale˝y wpisaç kwot´ zrefundowanych ze Êrodków publicznych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne (emerytalne i rento-
we) na podstawie odr´bnych przepisów. Niewype∏nienie tej pozycji oznacza, ˝e kwota zrefundowanych ze Êrodków pu-
blicznych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne na podstawie odr´bnych przepisów wynosi 0.

9 W przypadku zaznaczenia pola 3 w poz. 12 nale˝y do Wn-U-A za∏àczyç kopie zaÊwiadczeƒ o uzyskanej pomocy de mini-
mis innej ni˝ udzielona przez PFRON albo oÊwiadczenie o wysokoÊci uzyskanej pomocy de minimis. Ka˝de zaÊwiadcze-
nie lub oÊwiadczenie za∏àcza si´ jednokrotnie.

10 Poz. 14 = (poz. 9 + poz. 10) pomniejszona o kwot´ wykazanà w poz. 13. Wnioskodawca mo˝e nie wype∏niaç poz. 14.
11 Poz. 15—33 nale˝y wype∏niç w przypadku sk∏adania Wn-U-A po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.
12 Nale˝y podaç tak˝e numer kierunkowy.
13 Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i re-

strukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
14 Podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc de minimis jest zobowiàzany do przedstawienia podmiotowi udzielajàcemu pomocy

oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach doty-
czàcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z póên. zm.).

15 Nale˝y wype∏niç, sk∏adajàc wniosek po raz pierwszy bàdê w przypadku zmiany formy sk∏adania dokumentów.
16 O ile wnioskodawca posiada pieczàtk´.
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