URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZiSS VIII

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Podstawa prawna:
- na podstawie art. 26e ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 317);

- informacja o uzyskanej pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.
(Dz.U z 2014r. poz. 1543).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełniony wniosek Wn W(I) + opinia PUP w Słupsku ( WZiSS-9),
- dokument o nadaniu nr NIP,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
- zaświadczenie REGON,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu
z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
- decyzja z Urzędu Skarbowego o ewentualnym zwolnieniu z podatku VAT,
- zaświadczenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za
zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
- aktualne zaświadczenie z banku o numerze konta,
- informacja o uzyskanej pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) .
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Rozpatrzenie wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej podziału środków
finansowych PFRON.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (WZiSS), Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 104, telefon (059) 84 88 463
e-mail wziss@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.
UWAGI:
Warunki jakie powinien spełniać pracodawca ubiegający się o dofinansowanie:
- nie posiadać zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie na wniosek Prezydenta pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy;
- zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy;
- zabezpieczenie zwrotu kwoty refundacji (własny weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z oświadczeniem).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z 2015 r. poz. 1309) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska nie będzie
udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej
wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
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