
REGULAMIN

w sprawie  warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Refundacja jest udzielana na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm). 

2. Ustawy o postępowaniu  w sprawie  dotyczącej  pomocy publicznej  z  dn.  30.04.2004 r.
(Dz. U. z 2004 r., Nr 123,  poz. 1291z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej  (Dz. U. z 2004 r.
Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

4. Rozporządzenia  Ministra Pracy  i Polityki Społecznej  z dnia 23.04.2012 r. w sprawie
dokonywania  z  Funduszu  Pracy  refundacji  kosztów  wyposażenia   lub  doposażenia
stanowiska  pracy  dla  skierowanego  bezrobotnego  oraz   przyznawania  środków
na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2014r. poz. 846.)  

5. Rozporządzeniu Komisji (UE)  NR 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1)

6. Rozporządzeniu  Komisji  (UE)  Nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013  r.  w  sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu UE w odniesieniu do pomocy w sektorze rolnym (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013. str.9 Kodeksu Cywilnego. 

7. Niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Refundacja  ze  środków  Funduszu  Pracy,  stanowi  pomoc  de   minimis   w   rozumieniu
rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.
87 i  88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa  i  zmieniającego  rozporządzenie  (WE)  nr  1860/2004  (Dz.  Urz.  UE  L193  z
25.07.2007, str. 6),
2.   Refundacji  nie  udziela  się,  jeżeli  łącznie  z   inną  pomocą  ze  środków  publicznych,
niezależnie  od  jej  formy  i  źródła  pochodzenia,  w  tym  ze  środków  z  budżetu  Unii
Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje
przekroczenie  dopuszczalnej  intensywności  pomocy  określonej  dla  danego  przeznaczenia
pomocy. 
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§ 3

1. Starosta ze środków Funduszu Pracy w ramach posiadanego limitu może zrefundować:

a) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej „podmiotem”,
b) producentowi  rolnemu,  o  którym  mowa  w  art.  46  ust.  1  pkt  1  i  1a  ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
c) niepublicznemu przedszkolu  i  niepublicznej  szkole,  o  których mowa w ustawie

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.), zwanym dalej odpowiednio „przedszkolem” i „szkołą”

określoną  w  umowie  kwotę  środków  pieniężnych  po  dokonaniu  wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy  i przyjęciu do pracy skierowanego bezrobotnego.

2.  Refundacja  dokonywana jest  na  podstawie  umowy cywilnoprawnej  zawartej  pomiędzy
Starostą  w  imieniu,  którego  działa  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  a  podmiotem,
producentem rolnym, przedszkolem, szkołą.

§ 4

Szczegółowe warunki dokonywania refundacji określa umowa.  

ROZDZIAŁ II

§ 5

1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć
stanowisko pracy może  złożyć   do Starosty  właściwego ze  względu na  siedzibę  tego
podmiotu  lub  ze  względu  na  miejsce  wykonywania  pracy  przez  skierowanego
bezrobotnego wniosek   o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy. 

Wniosek o refundację zawiera: 

a) oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, w tym:

 nazwę lub imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres,
 numer ewidencyjny PESEL, w przypadku osoby fizycznej,
 numer  identyfikacyjny  w krajowym rejestrze  urzędowym podmiotów gospodarki

narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
 numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 symbol  podklasy  rodzaju  prowadzonej  działalności  określony  zgodnie  z  Polską

Klasyfikacją Działalności (PKD),
 oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

b)  liczbę  wyposażanych  lub  doposażonych  stanowisk  pracy  dla  skierowanych
bezrobotnych,
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c) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie dla poszczególnych stanowisk
pracy i źródła ich finansowania,

d) wnioskowaną kwotę refundacji,
e)  szczegółową  specyfikację  wydatków  dotyczących  wyposażenia  lub  doposażenia

stanowiska pracy, 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,

f) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,
g)  wymagane kwalifikacje  i  inne wymagania  niezbędne do wykonywania  pracy, jakie

powinien spełniać skierowany bezrobotny,
h) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
i)  liczbę  zatrudnionych  w  przeliczeniu  na  pełny  wymiar  czasu  pracy  pracowników

w okresie  6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku (na podstawie
deklaracji   ZUS DRA, ZUS RCA),

j) podpis podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego uprawnionego
   do reprezentowania. 

2.  Podmiot,  przedszkole,  szkoła  lub  producent  rolny  do  wniosku  o  refundację  dołączają
dokumenty:

a) kserokopię REGONU,
b) kserokopię NIP,
c) aktualne  zaświadczenia  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  oraz  z  Urzędu

Skarbowego  o  niezaleganiu  w  płatnościach     (ważne  1  miesiąc  od  daty
ich wystawienia),

d) deklaracje ZUS DRA, ZUS RCA z ostatnich 6 – miesięcy,
e) proponowaną formę zabezpieczenia,
f) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy  de minimis, w zakresie, o którym mowa

w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz   z
2010 r. Nr 18, poz. 99),

g) informacje  określone  w przepisach wydanych na podstawie  art.  37 ust.  2a ustawy
z  dnia  30  kwietnia  2004  r.  o  postępowaniu  w  sprawach  dotyczących  pomocy
publicznej,  a  także  sprawozdanie  finansowe (bilans  oraz  rachunek  zysków i  strat)
a  w  przypadku  przedsiębiorców,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów
o  rachunkowości  także  inne  dokumenty  pozwalające  ocenić  sytuację  finansową
przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat min. rozliczenie podatkowe. 

3. Podmiot, przedszkole lub szkoła dołączają oświadczenia o;
a)  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;
b)  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
1991  r.  o  systemie  oświaty  przez  okres  6  miesięcy  bezpośrednio  poprzedzających  dzień
złożenia wniosku;
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c)  niezaleganiu  w  dniu  złożenia  wniosku  z  wypłacaniem  wynagrodzeń  pracownikom
oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Pomostowych;
d) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
e)  nieposiadaniu  w  dniu  złożenia  wniosku  nieuregulowanych  w  terminie  zobowiązań
cywilnoprawnych;
f) niekaralności w okresie 2 lat  przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawny z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U.  nr  88,  poz.  553  z  późn.  zm.)  lub  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.
nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

4. Do wniosku o refundację producent rolny dołącza:
a)  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;
b)  niezaleganiu  w  dniu  złożenia  wniosku  z  wypłacaniem  wynagrodzeń  pracownikom
oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Pomostowych;
c) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
d)  nieposiadaniu  w  dniu  złożenia  wniosku  nieuregulowanych  w  terminie  zobowiązań
cywilnoprawnych;
e) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawny z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U.  nr  88,  poz.  553  z  późn.  zm.)  lub  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.
nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).
f)  oświadczenie  o  nieznajdowaniu  się  w  trudnej  sytuacji  ekonomicznej,  w  rozumieniu
komunikatu  Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania
i  restrukturyzacji  zagrożonych  przedsiębiorstw (Dz.  Urz.  UE C 244 z  01.10.2004,  str.  2)
w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużania okresu ważności Wytycznych
wspólnotowych  dotyczących  pomocy  państwa  w  celu  ratowania  i  restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str.3);
g)  oświadczenie  o  posiadaniu  gospodarstwa  różnego  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;
h)  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
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1. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowisk pracy może być
uwzględniony w przypadku spełnienia przez podmiot łącznie następujących warunków tj.:

a)  niezmniejszenia  wymiaru  czasu  pracy  pracownika  i  nierozwiązania  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,

b)  prowadzenia  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   prowadzenia  działalności
na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  przez  okres
6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

c) niezalegania w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz
z  opłacaniem  należnych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
Fundusz Emerytur Pomostowych,

d) niezalegania w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,
e)  nieposiadania  w  dniu  złożenia  wniosku  nieuregulowanych  w  terminie  zobowiązań

cywilnoprawnych,
f) 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.  Nr  88,  poz.  553,  z  późn.  zm.)  lub  ustawy  z  dnia
28  października  2002  r.  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny
zabronione pod groźbą kary   (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),

g)  nieznajdowania  się  w  trudnej  sytuacji  ekonomicznej  w  rozumieniu  Komunikatu
Komisji  –  Wytyczne  wspólnotowe  dotyczące  pomocy  państwa  w  celu  ratowania
i  restrukturyzacji  zagrożonych  przedsiębiorstw (Dz.  Urz.  UE C 244 z  01.10.2004,
str.2), 

h) spełnianiu warunków, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE)  Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379  z 28.12.2006, str. 5), 

i)  wniosek  jest  kompletny  i  prawidłowo  sporządzony  a  starosta  dysponuje  środkami
na jego sfinansowanie.

2.  Wysokość  refundacji  nie  może  przekroczyć  6-krotnej  wysokości  przeciętnego
wynagrodzenia na jedno miejsce pracy, obowiązującego w dniu podpisania umowy.

3.  O  uwzględnieniu  lub  odmowie  uwzględnienia  wniosku  wnioskodawca  zostaje
powiadomiony w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
wraz z załącznikami.

4.  Od  negatywnego  rozpatrzenia  wniosku  nie  przysługuje  odwołanie  w  trybie
administracyjnym.  

ROZDZIAŁ III
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§ 7

1. Podstawą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy jest umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Umowa zawiera zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego do:
a) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym

stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
b) utrzymania  przez  okres  co  najmniej  24  miesięcy  stanowisk  pracy  utworzonych

w związku  z przyznaną refundacją,
c) przedłożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia

zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji,
d) zwrotu  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania  Urzędu  przyznanej

refundacji  w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania
dofinansowania w przypadkach:

 złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń,  zaświadczeń lub informacji
koniecznych do rozpatrzenia wniosku,

 naruszenia jakiegokolwiek  warunku umowy,
 braku zwrotu odzyskanego podatku od zakupionych towarów w ramach

przyznanej refundacji.
e) zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, refundacji

w  wysokości  proporcjonalnej  do  okresu  niezatrudnienia  na  utworzonych
stanowiskach  pracy  skierowanych  bezrobotnych,  wraz  z  odsetkami
ustawowymi  naliczonymi  od  dnia  otrzymania  refundacji,  w  przypadku
niespełnienia następujących warunków:
-  niezatrudnienia  na  wyposażonym  lub  doposażonym  stanowisku  pracy
w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  skierowanego  bezrobotnego  przez  okres
co najmniej                 24 miesięcy,
-  nieutrzymania  przez  okres  co  najmniej  24  miesięcy  stanowisk  pracy
utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

f) zwrotu  równowartości   odliczonego  lub  zwróconego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054),
podatku  naliczonego  dotyczącego  zakupionych  towarów  i  usług  w  ramach
przyznanego dofinansowania,  w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23 kwietnia  2012 r. w sprawie  dokonywania
z  Funduszu  Pracy  refundacji  kosztów  wyposażenia  lub  doposażenia  stanowiska
pracy  dla  skierowanego  bezrobotnego  oraz  przyznawania  środków  na  podjęcie
działalności gospodarczej. 

3.  Urząd  zastrzega  sobie  prawo  natychmiastowego  wypowiedzenia  warunków  umowy
w przypadku:

a) niezatrudnienia osoby bezrobotnej na wyposażonym stanowisku pracy,
b) uniemożliwienia  pracownikowi  Urzędu  przeprowadzenia  kontroli  w  miejscu

tworzonego stanowiska pracy, 
c) wykorzystania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d) zakupu sprzętu i urządzeń niezgodnie z umową,
e) złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą lub naruszenia warunków umowy.

4. Umowa jest monitorowana przez okres 24 miesięcy. W przypadku przerw w zatrudnieniu 
czas jej obowiązywania wydłuża się o okres nieobsadzonego stanowiska pracy.

5. W trakcie trwania umowy Podmiot jest zobowiązany bez wezwania  składać  co kwartał
w PUP Pińczów:

a) oświadczenia o stanie zatrudnienia  wraz z deklaracjami ZUS DRA, 
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b) informację  o osobie zatrudnionej  w ramach umowy (podając imię  i  nazwisko),
listę obecności ,listę płac.

6. Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów    
     kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Formami  zabezpieczenia  zwrotu  refundacji  kosztów  wyposażenia   lub  doposażenia
stanowiska pracy mogą być:

a) gwarancja bankowa,
b) blokada rachunku bankowego,
c) weksel  in  blanco  z  poręczeniem  notarialnym  osób  fizycznych  (do  jednego

stanowiska pracy wymagane jest dwóch poręczycieli),
d) akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
e) zastaw na prawach lub rzeczach. 

2. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne:
 pozostające  w  stosunku  pracy  z  pracodawcą  nie  będącym  w  stanie  likwidacji

lub upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony (minimum trzy lata), 
 nie będące w okresie wypowiedzenia, wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe

lub administracyjne,
 otrzymujące dochody miesięczne minimum 2000 zł brutto(1455 zł netto )- średnia z

ostatnich  3 miesięcy przed podpisaniem deklaracji   przypadku zaświadczenia o
dochodach wystawionych prze zakład pracy , 

 otrzymujące stałe dochody z tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty,
 prowadzące  działalność  gospodarczą,  która  to  działalność  nie  jest  zawieszona,

nie  znajduje  się  w stanie  likwidacji  lub  upadłości,  a  osoba  prowadząca  działalność
nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
z tytułu jej prowadzenia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą
rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych (należy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy:
wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku spółek cywilnych również
umowę  spółki  cywilnej/KRS,  REGON,  NIP,  zaświadczenia  o  niezaleganiu
z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o osiąganych dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub deklarację
PIT za rok ubiegły). 

3. Poręczycielem nie może być:
 osoba,  która  jest  wystawcą  weksla  lub  udzielała   poręczenia,  bądź  wyrażała  zgodę

na wystawienie/poręczenie  weksla,   na nie  zakończonej  umowie przyznającej  środki
w tut. Urzędzie lub w innym PUP,

 współmałżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej,
 współmałżonek poręczyciela pozostający z nim we wspólnocie majątkowej,
  osoba powyżej 70 roku życia,
 osoba,  której  zatrudnienie  lub  okres  pobierania  renty  kończy  się  przed  upływem

24 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.
4. Wystawca weksla oraz poręczyciele zobowiązani są do :

 złożenia  weksla  in  blanco  z  poświadczonymi  notarialnie  podpisami  wystawcy
i poręczycieli na wekslu (druk weksla do pobrania w PUP Pińczów) oraz

 podpisania deklaracji wekslowej w PUP Pińczów. 
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5. Przy zabezpieczeniu wymagana jest akceptacja małżonka wnioskodawcy oraz małżonków
poręczycieli złożona na piśmie w obecności pracownika PUP Pińczów.

6. Gwarancja  bankowa  oraz  blokada  rachunku  bankowego  musi  być  zawarta  na  okres
36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby bezrobotnej i obejmować 150 % wnioskowanej
kwoty refundacji. 

7. W przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu refundacji poprzez:
 blokadę  rachunku  bankowego,  należy  dołączyć  zaświadczenie  z  banku

o nr rachunku  i wysokości środków na rachunku,
 gwarancję bankową, należy dołączyć list intencyjny banku potwierdzający, iż jest

zainteresowany udzieleniem gwarancji.
8. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji

przez  dłużnika,  podmiot  składa  oświadczenie  majątkowe  wraz  z  dokumentem
potwierdzającym  posiadanie zadeklarowanego majątku.

9. Koszty związane z zabezpieczeniem udzielonej refundacji pokrywa podmiot.

10. Ostateczną decyzję uwzględniającą wybraną formę zabezpieczenia podejmuje Dyrektor
tut. Urzędu.

§ 9

1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na
wniosek  podmiotu,  przedszkola,  szkoły  lub  producenta  rolnego po  przedłożeniu
rozliczenia oraz dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów  w okresie od dnia
zawarcia  umowy  do  dnia  zatrudnienia  skierowanego  bezrobotnego
oraz po przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej dokonane zakupy. 

2.   Zakupy należy udokumentować fakturami, rachunkami wraz z dowodami zapłaty.
3. Rozliczenie  poniesionych  i  udokumentowanych  przez  podmiot  kosztów  wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy są dokonywane w kwocie brutto.
4. Przed dokonaniem refundacji podmiot jest zobowiązany dostarczyć kopię umowy o  pracę

osoby  skierowanej  przez  Urząd  oraz  dokumenty  potwierdzające  zgłoszenie
do ubezpieczenia w ZUS (formularz ZUS  ZUA).

 § 10

1.  Ze środków Funduszu Pracy nie będą refundowane pracodawcy koszty wyposażenia
 lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych poniesione na:
 wykup udziałów, akcji w spółkach,
 opłaty administracyjne i eksploatacyjne (czynsz, media),
 zakup nieruchomości,
 budowa, remont,
 zakup środka transportu  (  dotyczy podmiotów mających  zarejestrowaną działalność

transportową) ,
 zakup samochodu osobowego z uwagi na rodzaj nadwozia ,
 koszty przesyłki lub transportu,
 handel obwoźny i akwizycja, handel w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych,
 zakup automatów (do gier zręcznościowych, napojów itd.),
 zakup towaru ,
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 zakup inwentarza żywego, 
 zakupów dokonanych od członków rodziny , 
 kosztów rat leasingowych . 

2. Refundacji podlegają zakupy niezbędne do pracy na danym stanowisku, zaakceptowane 
przez tut. Urząd.

3.Koszty na doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy poniesione przed zawarciem umowy
o  w/w  refundację  i  po  dniu   zatrudnienia  osoby  bezrobotnej  nie  będą  kosztami
kwalifikowanymi .  
4.Koszty zakupu udokumentowane zawarciem umowy kupna-  sprzedaży nie będą kosztami
kwalifikowanymi . 
5.  Faktury  ,  rachunki  przedstawione  do  refundacji  pochodzące  z  transakcji  /  czynności
cywilno  -prawnych  /  zawieranych  pomiędzy  jednostkami  reprezentowanymi  przez  tych
samych właścicieli/udziałowców nie   będą   uznane  za  wydatki  kwalifikowane  w ramach
zawieranych umów . 

§ 11

1.   W okresie obowiązywania umowy podmiot nie może sprzedać, wydzierżawić lub wynająć
osobom  trzecim  wyposażenia  lub  doposażenia,  którego  nabycie  zostało  sfinansowane
ze środków Funduszu Pracy.

2.  Urząd Pracy sprawuje nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków przez podmiot
poprzez kontrolę w jego siedzibie oraz prawo żądania okazania dokumentów realizacji
zawartej umowy i udzielenia informacji. 

3.  Umowy o udzielenie i refundację środków mogą przewidywać okres karencji rozliczenia
do 3 miesięcy .

4.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  PUP  może  podjąć  decyzję  
o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie .

5. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą być dokonane na wniosek , po uzgodnieniu ze
Starostą w drodze aneksu do umowy . 

 

§ 12

Procedura rozpatrywania wniosków
1. Wniosek złożony na kancelarię dekretuje Dyrektor PUP, po czym dokumenty

zostają przekazane  pracownikowi merytorycznemu,
2. Pracownik merytoryczny dokonuje szczegółowej analizy i oceny wniosku,

a następnie przekazuje do akceptacji Kierownikowi CAZ.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sporządza się umowę, która wraz

z  całą  dokumentacją  przekazywana  jest  Dyrektorowi  PUP w Pińczowie  do
którego należy ostateczna decyzja w kwestii podpisania.

Dyrektor
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Powiatowego Urzędu Pracy
        w Pińczowie
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