Załącznik nr 2 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy z dnia ….................r.
Oświadczenie niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej szkoły
Oświadczam, że:
1.
….................................................

wymiar(u)

czasu

pracy

pracownika

i

nie zmniejszałem(am) / zmniejszałem(am)*

…..................................................
nie rozwiązałem(am) / rozwiązałem(am)*

stosunek(u)

pracy

z

pracownikiem w drodze

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.
….................................................
nie prowadzę / prowadzę
*

działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku;

3.
…..............................................…
nie zalegam /zalegam
*

w

dniu

złożenia

wniosku

z wypłacaniem

wynagrodzeń 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
nie zalegam / zalegam
*

innych danin

publicznych;
5.

….................................................
nie posiadam / posiadam
*

w

dniu

złożenia

wniosku

nieuregulowanych

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. 2019r., poz. 1950 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. 2019r., poz. 628 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

Ponadto oświadczam, iż:
1.

…................................................................................................................................................
(Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę)

będąca/y organem prowadzącym …........................................................................................:
(Nazwa niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły)

2.

 nie prowadzi działalności komercyjnej, a jedynie działalność wynikającą z ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn.
zm./,*
 prowadzi działalność komercyjną.*
..................................................................................................................................................:
(Nazwa niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły)

3.

 oferuje usługi edukacyjne poza publicznym systemem edukacji,*
 nie oferuje usług edukacyjnych poza publicznym systemem edukacji i nie prowadzi
działalności w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego i przepisów o pomocy
publicznej1.*
..................................................................................................................................................:
(Nazwa niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły)

 jest wyodrębnione organizacyjnie z organu prowadzącego (założycielskiego),*
 nie jest wyodrębnione organizacyjnie z organu prowadzącego (założycielskiego).*
4.

Dla ............................................................................................................................................:
(Nazwa niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły)

5.

 prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa,*
 nie jest prowadzona odrębna ewidencja księgowa.*
Czy środki pochodzące z refundacji kosztów poniesionych na wyposażenia lub doposażenie
stanowiska pracy:
 są pośrednio przeznaczone na finansowanie działalności komercyjnej,*
 nie są pośrednio przeznaczone na finansowanie działalności komercyjnej.*

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”.

…......................................................................................
(pieczęć firmowa oraz czytelny podpis Wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić

1 przez działalność gospodarczą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) oferowanie towarów i usług na rynku, dotyczy to zarówno działalności produkcyjnej, jak
i dystrybucyjnej oraz usługowej. Nie jest istotne czy jednostka posiada osobowość prawną czy nie posiada
osobowości prawnej i funkcjonuje w strukturach władz publicznych. Nie jest także istotne występowanie
zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit, przy ocenie charakteru działalności.
TSUE i Sąd kieruje się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji
ze strony tych podmiotów.

