
Wn-U-A
Wzór Zalaczniknr 2

Wniosek nie pelnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiazanego do oplacania skladek za niepelnosprawnego
domownika o wyplate refundacji skladek na ubezpieczenie spoleczne rolników

2. Numer w rejestrze PFRON

L...l ~ L.J-J

L...l L...l L.:..l L L...l L...l

B/Okres sprawozdawczy4
9. Kwota naleznych skladek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

1.Kwartal 2.Rok
~, L-L.-J

10. Kwota naleznych skladek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzynskie6

LL-J I I I I I L...l L...l J, L-L.-J

11. Numery PESEUhiepel~osprawnych dOrnovmików':którychdotyczy,wn iosek

12. Otrzymana pomoc de minimis7 13. Kwota refundacji skladek uzyskana ze srodków publicznych za kwartal,
którego dotyczy wniosek8

o 1. Wnioskodawca nie otrzymal pomocy de minimis

O 2. Wnioskodawca otrzymal wylacznie pomoc
de minimis udzielona przez PFRON

O 3. Wnioskodawca otrzymal pomoc de minimis
inna niz udzielona przez PFRON9

), L-L.-J

14. Nalezna kwota refundacji
L-L.-J L...l, L-L.-J

15. Rachunek bankowy wnioskodawcy, na który bedzie przekazywana refundacja11

L-L.-J L...l L...l ~ )1 I I I 1L...l L...l ~ ) l

L-L.-J -l--L-L...J
20. Nr domu 21. Nr lokalu 24. E-mail

25. Kod pocztowy

Wypelnia wnioskod~';cam~jacy innyadres}korespdndencyjny niz adres wykazany Wbloku E,1.

27. Miejscowosc

L-L.-J-l--L-L...J

29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Telefon 32. Faks 33. E-mail

..

.

Oswiadczam ze1:
oplacilem terminowo i w calosci skladki na ubezpieczenia spoleczne rolnikówwykazane we wniosku,
nie posiadam zaleglosci w zobowiazaniach wobec PFRON w kwocie przekraczajacej ogólem 100 zl,

nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej wedlug kryteriów okreslonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczacych udzielania pomocy
publicznej 3,
dane zawarte we wniosku oraz dokumentach dolaczonych do wniosku sa zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
D zalaczam informacje o kazdej pomocy innej niz de minimis, jaka otrzymalem(am) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (skladek)14,
jestem swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
wybieram D elektroniczna I D pisemna forme skladania wniosków16.

34. Data wypelnienia wniosku 35. Imie, nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej

L-L.-J-LL-J-I I I I I

l;}

136. Pieczatka wnioskodawcy16 l
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~
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Objasnienia do formularza Wn-U-A

1 W poz. 1, 12 i Oswiadczeniu w odpowiednim polu wstawic znak X.

2 Wpisac numer, jezeli zostal nadany wnioskodawcy przed dniem zlozenia Wniosku informacji niepelnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiazanego
do oplacania skladek za niepelnosprawnego domownika o wyplate refundacji skladek na ubezpieczenia spoleczne (Wn-U-A).

3 Nalezypodacpelne,siedmiocyfroweoznaczeniegminy,na obszarzektórejbeneficjentpomocyma siedzibelubmiejscezamieszkania-zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 L W sprawie szczególowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podzialu terytorialnego kraju oraz zwiazanych z tym obowiazków organów administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U.
Nr 157, poz. 1031, z pózno zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostepne sa na stronie internetowej Glównego Urzedu Statystycznego oraz Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

4 Kwartal i rok prowadzenia dzialalnosci rolniczej, za który terminowo oplacono skladki.

5 Kwota terminowo oplaconych obowiazkowych skladek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

6 Kwota terminowo oplaconych obowiazkowych skladek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzynskie.

7 Zaznaczenie pola 1 lub 2 w poz. 12 albo niewypelnieniepoz. 12 jest równoznaczne z nieotrzymaniemprzez wnioskodawce odpowiedniopomocy
de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolówstwie lub otrzymaniem wylacznie pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybolówstwie udzielonej przez PFRON.

8 Nalezy wpisac kwote zrefundowanych ze srodków publicznych skladek na ubezpieczenie spoleczne (emerytalne i rentowe) na podstawie odrebnych
przepisów. Niewypelnienie tej pozycji oznacza, ze kwota zrefundowanych ze srodków publicznych skladek na ubezpieczenie spoleczne na podstawie
odrebnych przepisów wynosi O.

9 W przypadku zaznaczenia pola 3 w poz. 12 nalezy do Wn-U-A zalaczyc kopie zaswiadczen o uzyskanej pomocy de minimis innej niz udzielona
przez PFRON albo oswiadczenie o wysokosci uzyskanej pomocy de minimis . Kazde zaswiadczenie lub oswiadczenie zalacza sie jednokrotnie.

10 POZ.14 = (poz.9 + poz.1 O) pomniejszona o kwote wykazana w poz. 13. Wnioskodawca moze nie wypelniac poz.14.

11 Poz. 15-33 nalezy wypelnic w przypadku skladania Wn-U-A po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

12 Nalezy podac takze numer kierunkowy.

13 Kryteriate sa okreslone w pkt 9-11 Wytycznychwspólnotowychdotyczacych pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacjizagrozonych
przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 L, StL 2).

14 Podmiot ubiegajacysie o pomoc de minimisjest zobowiazanydo przedstawienia podmiotowiudzielajacemu pomocy oswiadczenia, o którymmowa
wart. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 L o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pózno
zm.).

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

16 O ilewnioskodawcaposiada pieczatke.
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