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Wn-D Wniosek o wyplate miesiecznego dofinansowania do wynagrodzen pracowników niepelnosprawnych
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Objasnienia do formularza Wn-D

1W odpowiednich polach wstawic znak X.

2 Wpisac numer, jezeli zostal nadany pracodawcy przed dniem zlozenia Wniosku o wyplate miesiecznego dofinansowania do wynagrodzen
osób niepelnosprawnych (Wn-D).

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

4 Poz. 6-10 oraz 14-32 nalezy wypelnic w przypadku skladania Wniosku o wyplate miesiecznego dofinansowania do wynagrodzen osób
niepelnosprawnych (Wn-D) po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

5 Nalezy podac kod odpowiadajacy formie prawnej pracodawcy: 1A - przedsiebiorstwo panstwowe, 1B - jednoosobowa spólka Skarbu

Panstwa, 1C - jednoosobowa spólka jednostki samorzadu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 1D - spólka
akcyjna albo spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, w stosunku do których Skarb Panstwa, jednostka samorzadu terytorialnego,
przedsiebiorstwo panstwowe lub jednoosobowa spólka Skarbu Panstwa sa podmiotami, które posiadaja uprawnienia takie jak przedsiebiorcy
dominujacy w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 2 - pracodawca nienalezacy do kategorii okreslonych kodem od
1A do 10.

6 Nalezy podac odpowiedni kod. Wpisujac kod, nalezy brac pod uwage dane na ostatni dzien roku poprzedzajacego rok sprawozdawczy. Kod
0- mikroprzedsiebiorca, kod 1 - przedsiebiorca maly, kod 2 - przedsiebiorca sredni, kod 3 - inny przedsiebiorca.

7 Nalezy podac pelne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania - zgodnie z

rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczególowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania
krajowego rejestru urzedowego podzialuterytorialnego kraju oraz zwiazanych z tym obowiazków organów administracji rzadowej i jednostek
samorzadu terytorialnego (Oz: U. Nr 157, poz. 1031, zpózn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostepne sa na stronie internetowej
Glównego Urzedu Statystycznego oraz Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób' Niepelnosprawnych.

8 Nalezy wpisac klase rodzaju dzialalnosci (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKO) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), oraz dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji ,,/01". Do
dnia 31 grudnia 2009 r. w przypadku pracodawców, w stosunku do których nie zostalo dokonane przeklasyfikowanie wedlug PKO 2007,
nalezy wpisac klase rodzaju dzialalnosci (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKO) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z pózno zm.).

9 Nalezy podac takze numer kierunkowy.

10W przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy odpowiednio na podstaWie art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy.

II Przecietny miesieczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy na podstawie odpowiednio art. 21 i art. 28
ust. 3 i 4 ustawy.

12 1/12 sumy przecietnych miesiecznych stanów zatrudnienia ustalonych w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy na podstawie art. 21 i
28 ust. 3 i 4 ustawy.

]3 Nie wypelniac w przypadku zaznaczenia pola 1 w poz. 38.

14 Kryteria te sa okreslone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczacych pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrozonych przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2).

15Nalezy wypelnic skladajac wniosek po raz pierwszy badz w przypadku zmiany formy skladania dokumentów.

16W przypadku gdy pracodawca posiada pieczatke.


