Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2018 z 30.04.2018r.

REGULAMIN
UDZIELANIA PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ,
PRODUCENTOWI ROLNEMU, NIEPUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU, NIEPUBLICZNEJ
SZKOLE, ŻŁOBKOM LUB KLUBOM DZIECIĘCYM, PODMIOTOM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI
REHABILITACYJNE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA
STANOWISKA PRACY
obowiązujący w
POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI
Podstawa prawna:
* art. 46 ust.1 pkt 1, 1a, 1b i 1c oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania
z Funduszu
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380),
* Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1),
* Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9).

o

* Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).
* Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018r. poz. 647).

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
1. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.
2. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub
skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy
zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej
pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów, zwanego dalej „opiekunem” lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, dla których został ustalony II profil pomocy
udzielane są przez Prezydenta Miasta. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy działa na mocy upoważnienia
Prezydenta Miasta do załatwiania spraw w jego imieniu.
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może:
a) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu w dalszej części Regulaminu –
„podmiotem”);
b) producentowi rolnemu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
c) niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn.zm.), zwanym w dalszej części Regulaminu
odpowiednio „przedszkolem” i „szkołą”
d) żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzące stanowiska pracy związane bezpośrednio ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, zwanych w dalszej części
Regulaminu – „żłobkiem lub klubem dziecięcym”;
e) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
tworzącym stanowiska pracy związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla
dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, zwanych w dalszej
części Regulaminu – „podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne”
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– zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
skierowanego opiekuna lub - w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz podmiotu świadczącego
usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta do wysokości 6-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia. Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
4. Terminy składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
podawane są każdorazowo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni www.pupgdynia.pl.
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni rozpatruje wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy kierując się obowiązującymi przepisami, zasadami niniejszego Regulaminu,
racjonalnością wydatkowania środków Funduszu Pracy.
6.Wnioskodawcą może być podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy lub
podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, posiadający siedzibę albo główne miejsce wykonywania
działalności gospodarczej na terenie Gdyni lub Sopotu, bądź podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny,
żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zamierzający utworzyć stanowisko
pracy w Gdyni lub Sopocie.
7. Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z wymaganymi
załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu lub drogą pocztową ( decyduje data wpływu wniosku do
Urzędu) w godzinach: 8.00 – 15.00 w terminach ogłaszanych na stronie internetowej Urzędu. Wnioski
składane poza ogłoszonymi przez Urząd terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu.
8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni powołuje komisję do oceny wniosków o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W skład Komisji wchodzi dziewięciu przedstawicieli PUP
Gdynia. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w składzie minimum trzech członków Komisji.
Ocena formalna dokonywana jest przez jednego członka Komisji.
9. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni może:
a) przyznać refundację w kwocie i na warunkach określonych we wniosku,
b) przyznać refundację w mniejszej kwocie lub na innych warunkach niż we wniosku, zastrzegając sobie
prawo do niezakwalifikowania do objęcia pomocą zaproponowanych przez wnioskodawcę zakupów
ze środków przewidzianych do refundacji;
c) rozpatrzyć wniosek negatywnie.
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o których mowa w § 1 ust. 5 nastąpi w terminie 30 dni od dnia
złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku tj.: wniosku poprawnego z punktu widzenia
oceny formalno-prawnej, o ile Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
11. O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
powiadamia wnioskodawcę na piśmie w postaci papierowej. W przypadku nieuwzględnienia wniosku
Dyrektor Powiatowego Urzędu podaje przyczynę odmowy.
12. Sposób rozpatrzenia wniosku nie jest prowadzony w trybie postępowania administracyjnego, zatem
stanowisko Urzędu w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku wyrażone na piśmie nie stanowi decyzji
administracyjnej, w związku z czym stronie postępowania nie służy odwołanie do organu II instancji.
13. Ostateczną decyzję o przyznaniu refundacji podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy –
w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od uregulowań zawartych w niniejszym Regulaminie.
14. W przypadku, gdy nie zajdą okoliczności zmieniające stan przedstawiony we wniosku, pozytywne
rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno-prawnej o której mowa w Rozdziale VI.
Rozdział II
Warunki udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu,
niepublicznej szkole, producentowi rolnemu, żłobkom lub klubom dziecięcym lub podmiotom
świadczącym usługi rehabilitacyjne
§2
1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przeznaczona
w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do
zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami
ergonomii.
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2. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, ubiegający się o refundację poniesionych kosztów
składa:
1) wniosek określający:
1)) oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, w tym:
a) nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej;
b) adres siedziby albo adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
c) numer PESEL w przypadku osoby fizycznej
d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
REGON, jeżeli został nadany;
e) numer identyfikacji podatkowej NIP;
f) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności;
g) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD);
h) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
2)) liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych lub
skierowanych opiekunów;
3)) informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych opiekunów;
4)) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy
i źródła ich finansowania;
5)) wnioskowaną kwotę refundacji;
6)) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy;
7)) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego lub skierowanego
opiekuna;
8)) wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania
pracy, jakie powinni posiadać skierowany bezrobotny lub skierowany opiekun, określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
9)) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku wypowiedzenia umowy,
którymi mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Koszty związane z zabezpieczeniem
ponosi podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny.
Rodzaj wybranego zabezpieczenia proponuje podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny,
w złożonym wniosku. Ostatecznie o przyjęciu zabezpieczenia decyduje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Gdyni uwzględniając poziom skuteczności zwrotu przyznanych środków.
10)) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta
rolnego
3. Żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, ubiegający się o refundację
poniesionych kosztów składa:
1) wniosek określający:
1)) oznaczenie żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne, w tym:
a) nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej;
b) adres siedziby albo adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
c) numer PESEL w przypadku osoby fizycznej
d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
REGON, jeżeli został nadany;
e) numer identyfikacji podatkowej NIP;
f) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności;
g) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD);
h) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
2)) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy
i źródła ich finansowania;
3)) wnioskowaną kwotę refundacji;
4)) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
5)) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku wypowiedzenia umowy,
którymi mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
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Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący
usługi rehabilitacyjne. Rodzaj wybranego zabezpieczenia proponuje żłobek lub klub dziecięcy lub
podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne w złożonym wniosku. Ostatecznie o przyjęciu
zabezpieczenia decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni uwzględniając poziom
skuteczności zwrotu przyznanych środków;
6)) liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
skierowanych opiekunów lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów
7)) informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych bezrobotnych, skierowanych
opiekunów lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów;
8)) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego
opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;
9)) wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania
pracy, jakie powinni posiadać skierowany bezrobotny, skierowany opiekun lub skierowany
poszukujący pracy absolwent, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
10)) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu
świadczącego usługi rehabilitacyjne;
4. Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła składają oświadczenia o:
1) niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę
bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do
dnia otrzymania refundacji;
2) prowadzeniu przez podmiot, działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów 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, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzeniu
działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres
6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom
oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
4) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
5) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;
6) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. z 2016r. poz. 1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r.
poz. 1541 z późn.zm.).
5. Do wniosku o refundację producent rolny składa oświadczenia, o:
1) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom
oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
2) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
3) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;
4) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. z 2016r. poz. 1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2016r. poz. 1541 z późn.zm.).
5) informację o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego albo na mocy
porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku
do dnia otrzymania refundacji;
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6) oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
7) dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie
stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego
ubezpieczenie.
6. Do wniosku o refundację żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi
rehabilitacyjne, składa oświadczenia o:
1) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom
oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
2) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
3) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;
4) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. z 2016r. poz. 1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r.
poz. 1541 z późn.zm.).
5) informację o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek lub klub dziecięcy lub
podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne albo na mocy porozumienia stron z przyczyn
niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
7. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot
świadczący usługi rehabilitacyjne dołączają dodatkowo:
1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016r., poz. 1808 i 1948);
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§3
1. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta złożony przez:
1) Podmiot, w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne,
przedszkole lub szkołę, określony w § 1 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia, winien spełniać łącznie
następujące warunki:
1)) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, w tym żłobek lub klub
dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole lub szkołę albo na mocy
porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
otrzymania refundacji;
2)) prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów 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, a przedszkole lub szkoła prowadzi działalność na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
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3)) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz
z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
4)) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
5)) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;
6)) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz.U. z 2016r.
poz. 1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 z późn.zm.);
7)) dostarczy zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa w
art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 i 1948);
8)) dostarczy informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2) Producenta rolnego, określony w § 1 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia, winien spełniać łącznie
następujące warunki:
1)) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z
opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
2)) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
3)) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;
4)) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz.U. z 2016r.
poz. 1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 z późn.zm.);
5)) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem
w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia
stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
otrzymania refundacji;
6)) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział
specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
7)) zatrudnia w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym
miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze
czasu pracy i go ubezpiecza;
8)) dostarczy zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa
w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 i 1948);
9)) dostarczy informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3) Żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, określony w § 1 ust. 1
pkt 2 w/w rozporządzenia, winien spełniać łącznie następujące warunki:
1)) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz
z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
2)) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
3)) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
4)) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz.U. z 2016r.
poz. 1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 z późn.zm.);
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5)) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w
drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący
usługi rehabilitacyjne albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników
w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia
złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
6)) dostarczy zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa
w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 i 1948);
7)) dostarczy informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
2. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w ust. 1 Powiatowy Urząd Pracy może żądać złożenia
dodatkowych dokumentów.
Rozdział III.
Formy zabezpieczenia.
§4
1. Zabezpieczeniem zwrotu przez podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego, żłobek lub klub dziecięcy
lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy mogą być:
1) poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego (wymagane 2 osoby fizyczne, poniżej 70 r. ż dla
każdego refundowanego stanowiska pracy, niepowiązane osobowo lub kapitałowo z firmą
wnioskodawcy), Poręczycielem nie może być osoba, która poręczała lub zawarła w tut. Urzędzie
jakąkolwiek umowę cywilnoprawną, która nie wygasła. Poręczycielem może być małżonek(a) tylko
w przypadku rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu.
Poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu:
1)) zatrudnienia na umowę o pracę w zakładzie pracy nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości
na czas nieokreślony lub określony na min. 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku, nie znajdujący się
w okresie wypowiedzenia; poręczyciel nie może być zatrudniony w jednostce ubiegającej się o
refundację. Wymagany minimalny dochód - 1800 zł. netto, z jednego źródła.
2)) pobierania świadczenia emerytalnego;
3)) prowadzenia działalności gospodarczej od minimum 6 miesięcy;

2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
(wymagane 2 osoby fizyczne analogicznie jak w przypadku poręczenia osób trzecich wg prawa
cywilnego dla każdego refundowanego stanowiska pracy, nie powiązane osobowo lub kapitałowo
z firmą wnioskodawcy);
3) blokada środków na rachunku bankowym (blokowane środki powinny stanowić sumę wnioskowanej
refundacji oraz odsetek ustawowych naliczonych za okres min. 36 miesięcy, blokada jest dokonywana
po zawarciu umowy, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy),
4) gwarancja bankowa,
5) zastaw na prawach lub rzeczach,
6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia
ponosi składający wniosek o refundację.
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Rozdział IV.
Przeznaczenie środków przewidzianych do refundacji.
§5
1. Przyznana kwota refundacji może być przeznaczona na:
1) zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, oprogramowania i innych rzeczy bądź przedmiotów
które charakteryzują się długim okresem użytkowania, postacią rzeczową oraz stanowią
niezbędny element wyposażenia tworzonego stanowiska pracy,
2) zakup niezbędnego wyposażenia do zapewnienia zgodności tworzonego stanowiska pracy z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii.
2. Zakupy dokonane w celu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy muszą być:
1) zasadne pod względem racjonalności i gospodarności dokonanych zakupów,
2) niezbędne na danym stanowisku oraz bezpośrednio związane ze stanowiskiem i rodzajem pracy,
3) przeznaczone tylko i wyłącznie do pracy osoby zatrudnionej na wyposażonym lub doposażonym
stanowisku pracy.
3.Zakup używanych środków trwałych potwierdzony dokumentami o których mowa w § 10 ust. 3 jest
kwalifikowalny przy spełnieniu niżej wymienionych warunków:
1) sprzedający używany środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
2) sprzedający używany środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany
środek trwały nie został zakupiony z publicznych środków krajowych lub Unii Europejskiej,
3) cena zakupionego używanego środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi
być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do
powołania rzeczoznawcy, w celu określenia wartości zakupionego używanego środka trwałego. Koszty
powołania rzeczoznawcy ponosi osoba otrzymująca refundację,
4) używany środek trwały nie został zakupiony od osób wstępnych, zstępnych, teściów, rodzeństwa oraz
współmałżonka.
§6
Wyłączona z refundacji jest:
1) pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w celu prowadzenia
działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego,
2) działalność sezonowa,
3) działalność prowadzona wyłącznie poza granicami kraju,
4) działalność w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego,
5) działalność związana z branżą erotyczną prowadzeniem lombardu, salonu gier hazardowych,
6) działalność w zakresie produkcji lub obrotu bronią,
7) działalność w zakresie wróżbiarstwa, medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturoterapii.
2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie będzie dokonywana na:
1) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, wydatki inwestycyjne związane z kosztami
budowy;
2) zakup maszyn, urządzeń itp. dokonywany w ratach lub leasingu;
3) zakup nieruchomości, gruntów oraz dzierżawy;
4) opłaty administracyjne i skarbowe, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń;
5) zakup towarów handlowych będących przedmiotem działalności;
6) koszty budowy, modernizacji lub adaptacji lokali i budynków;
7) koszty eksploatacyjne ( czynsz, dzierżawa, prąd woda, telefon,, paliwo itp.)
8) reklama;
9) szkolenia pracowników w celu podniesienia i zdobycia nowych kwalifikacji oraz uprawnień na
stanowisku pracy;
10) opłaty związane z usługą transportu oraz przesyłką dotyczącą dokonanych zakupów;
11) zakupy dokonane przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy o refundację ani po dniu
wskazanym w umowie.
3. Na doposażone stanowisko pracy nie może być skierowana osoba, która:
1) była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową u wnioskodawcy ubiegającego się o refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego
opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta w ciągu ostatnich 2 lat przed datą złożenia
wniosku;
2) jest współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym w linii prostej i pierwszym stopniu pokrewieństwa z
wnioskodawcą ubiegającym się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
1.
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skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;
3) zamieszkuje pod tym samym adresem co wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub
skierowanego poszukującego pracy absolwenta,
Rozdział V.
Ocena wniosku.
§7
1. Ocena wniosku dokonywana jest przez Komisję ds .Oceny wniosków o której mowa w Rozdziale I pkt 8
i przebiega dwuetapowo:
1) pierwszym etapem jest ocena formalno-prawna
2) drugim etapem jest ocena merytoryczna.
§8
1. Ocena formalna wniosku o refundację kosztów dotyczy oceny w zakresie nw. wymogów:
1) czytelnego wypełnienia wniosku w języku polskim,
2) wypełnienia wszystkich wymaganych rubryk,
3) podpisania przez uprawnioną/ne osobę/by,
4) wysokości wnioskowanej kwoty refundacji: mniejszej lub równej kwocie określonej w Rozdz.I § 1 ust.3
Regulaminu,
5) kompletności wniosku w zakresie wymaganych załączników oraz przedstawienia zabezpieczenia spłaty
należności w przypadku wypowiedzenia umowy.
2. Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów wymienionych w § 8 niniejszego Rozdziału skutkuje
negatywną oceną formalną. Wnioski te – zawierające błędy i braki formalne – nie są przekazywane do
oceny merytorycznej. W przypadku negatywnej oceny formalnej wniosku o refundację wnioskujący
w terminie 8 dni od otrzymania powiadomienia może wnioskować o ponowne rozpatrzenie wniosku, po
dokonaniu odpowiednich korekt, które mogą mieć wpływ na ewentualną zmianę dokonanej wcześniej
oceny.
§9
1.Ocena merytoryczna wniosku o refundację przeprowadzona zostaje w oparciu o niżej wymienione
kryteria:
1) celowość tworzenia dodatkowych miejsc pracy z punktu widzenia:
1)) możliwości skierowania do pracy osób bezrobotnych o wskazanych kwalifikacjach;
2)) zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na dany rodzaj stanowisk pracy;
3)) rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wnioskodawcy w odniesieniu do tworzonego
stanowiska pracy (0-30 pkt);
2) uzasadnienie celowości planowanych zakupów w ramach refundacji związanych bezpośrednio
i jednoznacznie z tworzonym miejscem pracy oraz udział środków własnych w ramach tych
zakupów (0-25 pkt);
3) warunki i lokalizacja tworzonego miejsca pracy (0-20pkt);
4) wysokość deklarowanego wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego (0-15 pkt).
5) Skuteczność proponowanego zabezpieczenia (ocena formy zabezpieczenia zwrotu refundacji
w przypadku wypowiedzenia umowy ( 0-10 pkt ).
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przy ocenie wniosku wynosi 100 pkt. Wniosek
zostanie pozytywnie oceniony jeśli uzyskał co najmniej 60% pkt. ogółem, oraz nie mniej niż 40% pkt.
możliwych do uzyskania w każdym z ocenianych kryteriów wymienionych w punkcie 1.
4. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej wniosku o refundację wnioskujący w terminie 8 dni
od otrzymania powiadomienia może wnioskować o ponowne rozpatrzenie wniosku po dostarczeniu
informacji lub dokonaniu korekt, które mogą mieć wpływ na ewentualną zmianę stanowiska Urzędu.
5. O przyznaniu refundacji kosztów decyduje kolejność złożenia wniosków; - Komisja rekomenduje do
wsparcia wszystkie wnioski spełniające uwarunkowania określone w § 9 ust.2 wg kolejności złożenia
w formie pozwalającej na pozytywną ich ocenę.
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Rozdział VI.
Umowa o refundację.
§ 10
1. Udzielanie refundacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wszelkie zmiany umowy
o refundację wymagają zgody obu stron w formie pisemnej i wprowadzone będą w postaci aneksu pod
rygorem nieważności. Do zawarcia umowy o refundację w przypadku wyboru formy zabezpieczenia
w postaci poręczenia osób trzecich wg prawa cywilnego wymagane jest potwierdzenie uzyskiwanych
dochodów poręczycieli oraz zgoda współmałżonków poręczycieli.
2. Refundacja dokonywana jest na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego,
żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne po przedłożeniu
rozliczenia i udokumentowania poniesionych kosztów oraz dokumentów dotyczących zatrudnienia
skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy
absolwenta.
3. Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego,
skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.
4. Rozliczenie poniesionych wydatków jest dokonywane w kwocie brutto na podstawie faktur VAT
i rachunków wystawionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
5. Za datę poniesienia wydatków przyjmuje się w przypadku wydatków:
1) dokonywanych przelewem – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu, przedszkola, szkoły,
producenta rolnego, żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi
rehabilitacyjne;
2) dokonanych gotówką lub kartą płatniczą – datę faktycznego dokonania zakupu.
6. Sprzęt zakupiony ze środków , które zostały zrefundowane powinien pozostać w siedzibie podmiotu,
przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego
usługi rehabilitacyjne co najmniej do momentu wygaśnięcia umowy.
§ 11
1. W przypadku naruszenia postanowień umowy tj.:
1) niezatrudniania przez podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego, na wyposażonym lub
doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, lub
skierowanego opiekuna, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres co najmniej 24
miesięcy lub;
2) niezatrudniania przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, na
wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego
opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, co najmniej w połowie wymiaru czasu
pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy lub;
3) nieutrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku
z przyznaną refundacją;
umowa o refundację zostanie wypowiedziana.
2. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny obowiązany jest do zwrotu w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, o których mowa
w art. 46 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości proporcjonalnej do
okresu jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna;
3. Żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne obowiązany jest do zwrotu
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków bez odsetek ustawowych
w wysokości proporcjonalnej do okresu jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;
4. W przypadku naruszenia pozostałych warunków, umowa o refundację zostanie wypowiedziana, a podmiot,
przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi
rehabilitacyjne, zobowiązany jest do zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty
otrzymanych środków, przy czym podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny zwraca środki wraz z
odsetkami ustawowymi, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, a okoliczność ta może wiązać się z brakiem możliwości zawierania umów dotyczących
aktywnych form wsparcia przez okres 24 miesięcy od dnia niewywiązania się z niniejszej warunków umowy.
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