
1) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracowników niepełnosprawnych (Część I) 

2) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracowników niepełnosprawnych (Część III) 

3) Charakterystyka stanowiska pracy wykonywanej przez pracownika 

niepełnosprawnego oraz dane dotyczące kwalifikacji, umiejętności oraz zakresu 

obowiązków wykonywanych przez pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy  

4) Aktualne dokumenty i zaświadczenia określające status prawny Wnioskodawcy (wpis 

do rejestru działalności gospodarczej, umowa spółki, wypis z KRS, statut), 

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy), 

6) Zaświadczenie o nadaniu nr NIP, 

7) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON, 

8) Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT,  

9) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań 

podatkowych (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), 

10) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem złożenia wniosku), 

11) Kserokopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem niepełnosprawnym, któremu 

udzielana będzie pomoc 

12) Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego  

pracownika niepełnosprawnego, któremu udzielona będzie pomoc, 

13) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, w którym położone jest 

stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej, 

14) Odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe – w 

przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne 

rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd 

skarbowy lub poświadczone przez audytora z dowodem nadania do urzędu 

skarbowego, 

15) Informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis  

oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie  

o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 

z 2007, nr 59, poz. 404, z 2008, Nr 93, poz. 585, z 2010, nr 18, poz. 99 oraz 2011, nr 

233, poz. 1381) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych; 
 


