
Załącznik nr 1 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy z dnia ….................r. 

Oświadczenie podmiotu
Oświadczam, że:
1. 

….................................................         wymiar(u)      czasu          pracy        pracownika        i
         nie zmniejszałem(am) / zmniejszałem(am) *   

…..................................................         stosunek(u)    pracy    z     pracownikiem    w    drodze 
                   nie rozwiązałem(am) / rozwiązałem(am)*

wypowiedzenia dokonanego  przeze  mnie,  bądź   na mocy porozumienia stron z przyczyn
niedotyczących  pracowników  w  okresie  6  miesięcy  bezpośrednio  poprzedzających  dzień
złożenia wniosku i nie dokonam wyżej wskazanych czynności od dnia złożenia wniosku do
dnia otrzymania refundacji;

2.
…..............................................   działalność(i) gospodarczą(ej),  w   rozumieniu   przepisów
                           nie prowadzę / prowadzę* 

o swobodzie  działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień  złożenia  wniosku  (z  tym   że  do  wskazanego  okresu  prowadzenia  działalności
gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej);

3.
…..............................................  w dniu  złożenia  wniosku   z   wypłacaniem    wynagrodzeń
                          nie  zalegam / zalegam* 

pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

4.
…..............................................  w dniu złożenia  wniosku   z    opłacaniem     innych    danin
                        nie  zalegam / zalegam* 
publicznych;

5.

…...............................................   w     dniu       złożenia        wniosku        nieuregulowanych 
                        nie posiadam / posiadam* 
 w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

6.       
…............................................... karany   w  okresie  2  lat    przed  dniem   złożenia  wniosku
                        nie byłem(am) / byłem(am)*

za  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  w rozumieniu  ustawy dnia  6  czerwca
1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. 2017r., poz. 2204 z późn. zm.) lub ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1541 z późn. zm.).

Ja niżej podpisany(a) zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -
Kodeks karny tj. „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

….................................... ….............................................................................................
            (data)                                               (czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

*wpisać właściwą odpowiedź


