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Poz. 2002

2002
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu dokonywania refundacji ze Êrodków Funduszu Pracy
kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz form zabezpieczenia
zwrotu otrzymanych Êrodków
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i tryb dokonywania przez
starost´ ze Êrodków Funduszu Pracy refundacji
podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà, zwanemu dalej „podmiotem”, kosztów
wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego;
2) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków
umowy dotyczàcej ich przyznania.
2. Refundacja ze Êrodków Funduszu Pracy, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, zwana dalej „pomocà na zatrudnienie”, jest pomocà publicznà na tworzenie stanowisk pracy i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r.,
str. 0003—0014).
3. Przyznane bezrobotnemu Êrodki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowià pomoc de
minimis, w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001 r., str. 0030—0032), i sà udzielane zgodnie z przepisami tego rozporzàdzenia, z wy∏àczeniem Êrodków przyznawanych na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie transportu krajowego
towarów (rzeczy) oraz transportu krajowego osób taksówkami.
———————
1)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 220,
poz. 1891).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

4. Przepisów rozporzàdzenia dotyczàcych pomocy
na zatrudnienie nie stosuje si´:
1) do pomocy w sektorze budownictwa okr´towego,
górnictwa w´gla, w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u w´glowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002 r.,
str. 0001—0008), oraz w transporcie;
2) w odniesieniu do dzia∏alnoÊci zwiàzanej z eksportem, jeÊli pomoc jest bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià eksportowanych produktów, utworzeniem
i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z dzia∏alnoÊcià eksportowà;
3) do pomocy uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów produkcji krajowej przed towarami
importowanymi.
5. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2:
1) udzielanej w sektorze transportu;
2) udzielanej w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z produkcjà, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w za∏àczniku I do
Traktatu WE;
3) udzielanej dla dzia∏alnoÊci zwiàzanej z eksportem,
je˝eli pomoc jest bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià
wywo˝onych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami
bie˝àcymi dotyczàcymi dzia∏alnoÊci eksportowej;
4) uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej przed towarami importowanymi.
§ 2. 1. Podmiot zamierzajàcy wyposa˝yç lub doposa˝yç stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego mo˝e z∏o˝yç do starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ tego podmiotu lub ze wzgl´du na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego
wniosek o refundacj´ ze Êrodków Funduszu Pracy
kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska
pracy zawierajàcy:
1) oznaczenie podmiotu, w tym:
a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,
b) numer identyfikacji podatkowej NIP,
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c) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
d) oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) liczb´ stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
3) kalkulacj´ wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i êród∏a ich finansowania;
4) wnioskowanà kwot´ refundacji kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy;
5) szczegó∏owà specyfikacj´ i harmonogram wydatków dotyczàcych wyposa˝enia lub doposa˝enia
stanowiska pracy, w tym Êrodków niezb´dnych do
zapewnienia zgodnoÊci stanowiska pracy z przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
6) rodzaj pracy, jaka b´dzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych;
7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezb´dne do wykonywania pracy, jakie powinni
spe∏niaç skierowani bezrobotni;
8) kwot´ kosztów, jakie zostanà poniesione w okresie
24 miesi´cy z tytu∏u zatrudnienia skierowanych
bezrobotnych, obejmujàcych wyp∏at´ wynagrodzeƒ brutto oraz op∏aconych od tych wynagrodzeƒ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne;
9) liczb´ zatrudnionych w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy pracowników w poszczególnych
12 miesiàcach poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku,
a w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy, liczb´
zatrudnionych pracowników w poszczególnych
miesiàcach prowadzenia tej dzia∏alnoÊci;
10) informacj´, czy planowane do wyposa˝enia lub
doposa˝enia stanowiska pracy b´dà utworzone
w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji lub du˝ego projektu inwestycyjnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach
dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,
poz. 1291);
11) proponowanà form´ zabezpieczenia zwrotu refundacji, o której mowa w § 8;
12) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzajàcego wyposa˝yç lub doposa˝yç stanowisko pracy.
2. Do wniosku o refundacj´ kosztów wyposa˝enia
lub doposa˝enia stanowiska pracy podmiot do∏àcza
oÊwiadczenia o:
1) niezaleganiu w dniu z∏o˝enia wniosku z wyp∏acaniem w terminie wynagrodzeƒ pracownikom oraz
z op∏acaniem w terminie sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych;
2) niezaleganiu w dniu z∏o˝enia wniosku z op∏acaniem w terminie innych danin publicznych;

Poz. 2002

3) nieposiadaniu w dniu z∏o˝enia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych;
4) nieotrzymaniu w okresie 3 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku po˝yczki ze Êrodków Funduszu
Pracy na utworzenie dodatkowych stanowisk
pracy, a w przypadku jej otrzymania — o dotrzymaniu warunków umowy i ca∏kowitej sp∏acie po˝yczki;
5) prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
6) niekaralnoÊci w okresie 2 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku za przest´pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.3));
7) spe∏nianiu warunków okreÊlonych w rozporzàdzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji na
wyposa˝enie lub doposa˝enie stanowiska pracy
oraz w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 2204/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
paƒstwa w zakresie zatrudnienia.
§ 3. 1. Wniosek o refundacj´ kosztów wyposa˝enia
lub doposa˝enia stanowiska pracy mo˝e byç przez starost´ uwzgl´dniony, z zastrze˝eniem § 1 ust. 2 i 4 oraz
§ 10—13, w przypadku spe∏niania przez podmiot ∏àcznie nast´pujàcych warunków:
1) prowadzenia przez podmiot dzia∏alnoÊci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesi´cy przed
dniem z∏o˝enia wniosku o refundacj´;
2) podmiot nie zalega z wyp∏acaniem w terminie wynagrodzeƒ pracownikom oraz z op∏acaniem w terminie sk∏adek i innych danin publicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz nie posiada
nieuregulowanych w terminie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych;
3) w okresie 3 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku
podmiot nie otrzyma∏ ze Êrodków Funduszu Pracy
po˝yczki na utworzenie dodatkowych stanowisk
pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzyma∏
warunków umowy i sp∏aci∏ po˝yczk´;
4) nie by∏ skazany za przest´pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, w okresie 2 lat
przed dniem z∏o˝enia wniosku;
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199,
poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426 oraz
z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109,
Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493.
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5) spe∏nia warunki, o których mowa w § 2 ust. 2
pkt 5 i 7;
6) wniosek jest kompletny i prawid∏owo sporzàdzony.
2. W przypadku gdy liczba zatrudnionych pracowników w dniu z∏o˝enia wniosku jest ni˝sza od przeci´tnej liczby zatrudnionych w okresie, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 9, wniosek mo˝e byç uwzgl´dniony tylko w odniesieniu do tego stanowiska pracy, na którym
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego spowoduje
wzrost zatrudnienia w stosunku do przeci´tnej liczby
pracowników zatrudnionych w okresie poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku.
3. O uwzgl´dnieniu lub odmowie uwzgl´dnienia
wniosku starosta powiadamia podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
wraz z za∏àcznikami.
4. Podstawà refundacji ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska
pracy jest umowa zawarta przez starost´ z podmiotem.
5. Umowa, o której mowa w ust. 4, powinna byç
zawarta na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci oraz zawieraç w szczególnoÊci zobowiàzanie podmiotu do:
1) zatrudnienia w pe∏nym wymiarze czasu pracy na
wyposa˝onym lub doposa˝onym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego;
2) utrzymania przez okres, o którym mowa w art. 4
ust. 4 lit. b rozporzàdzenia Komisji WE
nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy paƒstwa w zakresie zatrudnienia, przeci´tnego poziomu zatrudnienia z okresu, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, powi´kszonego o liczb´
zatrudnionych osób skierowanych na stanowiska
pracy utworzone w wyniku uzyskanej refundacji
na ich wyposa˝enie lub doposa˝enie;
3) zwrotu w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania
Êrodków, w przypadku:
a) niedotrzymania zobowiàzaƒ, o których mowa
w pkt 1 i 2,
b) z∏o˝enia niezgodnych z prawdà oÊwiadczeƒ,
o których mowa w § 2 ust. 2,
c) naruszenia innych warunków umowy.
§ 4. Refundacja ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy
jest dokonywana przez starost´, na wniosek podmiotu
po przed∏o˝eniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposa˝enie lub doposa˝enie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych
bezrobotnych oraz spe∏nieniu innych warunków okreÊlonych w zawartej umowie.
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§ 5. 1. Bezrobotny zamierzajàcy podjàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà mo˝e z∏o˝yç do starosty w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze
wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci, wniosek o przyznanie ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na jej podj´cie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàcych tej
dzia∏alnoÊci.
2. Wniosek o przyznanie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊla:
1) kwot´ wnioskowanych Êrodków;
2) rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej, którà bezrobotny zamierza podjàç;
3) kalkulacj´ kosztów zwiàzanych z podj´ciem dzia∏alnoÊci, jakie zostanà poniesione do dnia poprzedzajàcego dzieƒ jej rozpocz´cia, êród∏a ich finansowania oraz wskazanie dzia∏aƒ podj´tych na rzecz rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, dotyczàcych w szczególnoÊci pozyskania lokalu, uzyskania niezb´dnych pozwoleƒ oraz odbycia szkoleƒ;
4) szczegó∏owà specyfikacj´ wydatków przeznaczanych w szczególnoÊci na zakup Êrodków trwa∏ych,
materia∏ów, towarów, pozyskanie lokalu, op∏at´
wpisowego lub wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej
oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych Êrodków;
5) proponowanà form´ zabezpieczenia zwrotu Êrodków, o której mowa w § 8;
6) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Do wniosku o przyznanie Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej bezrobotny do∏àcza oÊwiadczenia o:
1) korzystaniu lub niekorzystaniu, w okresie 5 lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, ze Êrodków
Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych
na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej;
2) spe∏nianiu warunków okreÊlonych w rozporzàdzeniu do otrzymania Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub przystàpienia do istniejàcej
spó∏dzielni socjalnej;
3) nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w okresie 12 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku;
4) wykorzystaniu przyznanych
z przeznaczeniem;

Êrodków

zgodnie

5) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesi´cy po dniu rozpocz´cia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej;
6) niekaralnoÊci w okresie 2 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku za przest´pstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny;
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7) niez∏o˝eniu wniosku o przyznanie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub wniosku
o przystàpieniu do spó∏dzielni socjalnej, do innego
starosty.
4. Bezrobotny zamierzajàcy przystàpiç do istniejàcej spó∏dzielni socjalnej sk∏ada wniosek zawierajàcy
informacj´ i oÊwiadczenia, o których mowa w ust. 2
pkt 1, 4 i 5 oraz w ust. 3 pkt 1—4, 6 i 7, a tak˝e do∏àcza
do wniosku pisemnà informacj´ tej spó∏dzielni o:
1) przyj´ciu bezrobotnego do spó∏dzielni socjalnej
jako cz∏onka, po wniesieniu wp∏aty w wysokoÊci
okreÊlonej w informacji oraz spe∏nieniu innych
warunków okreÊlonych w tej informacji;
2) niezaleganiu przez spó∏dzielni´ socjalnà w dniu
wydania informacji z op∏acaniem w terminie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, innych danin publicznych oraz
nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e byç przez starost´
uwzgl´dniony w przypadku spe∏niania przez bezrobotnego nast´pujàcych warunków:
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2. O uwzgl´dnieniu lub odmowie uwzgl´dnienia
wniosku starosta powiadamia bezrobotnego w formie
pisemnej w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
i innych niezb´dnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
§ 7. 1. Przyznanie bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej jest dokonywane na
podstawie umowy zawartej przez starost´ z bezrobotnym na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci i po spe∏nieniu przez bezrobotnego warunków w niej okreÊlonych.
2. Umowa o przyznanie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej powinna zawieraç w szczególnoÊci zobowiàzanie bezrobotnego do:
1) udokumentowania i rozliczenia w okreÊlonym
w umowie terminie, wydatkowania w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem Êrodków otrzymanych przez bezrobotnego;
2) zwrotu, w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych Êrodków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, je˝eli:
a) otrzymane Êrodki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

1) w okresie 12 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie
wniosku nie odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny
przyj´cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta˝u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;

b) b´dzie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà lub
b´dzie cz∏onkiem spó∏dzielni socjalnej przez
okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy; do okresu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej zalicza si´
przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby
lub powo∏ania do odbycia zasadniczej lub zast´pczej s∏u˝by wojskowej,

2) nie otrzyma∏ w okresie 5 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku po˝yczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej;

c) podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych
12 miesi´cy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

3) nie otrzyma∏ dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
4) spe∏nia warunki, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5;
5) spó∏dzielnia socjalna, do której ma zamiar przystàpiç, nie zalega z op∏acaniem w terminie sk∏adek
i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych;
6) nie prowadzi∏ dzia∏alnoÊci gospodarczej w okresie
12 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku
o przyznanie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
7) nie by∏ w okresie 2 lat przed dniem z∏o˝enia wniosku skazany za przest´pstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny;
8) wniosek jest kompletny i prawid∏owo sporzàdzony.

d) z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 3,
e) naruszy inne warunki umowy.
§ 8. Formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy oraz zwrotu przez bezrobotnego
Êrodków otrzymanych na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e byç por´czenie, weksel z por´czeniem
wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na
prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego
albo akt notarialny o poddaniu si´ egzekucji przez
d∏u˝nika.
§ 9. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy oraz wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej sà dokonywane w kwocie brutto.
§ 10. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà na zatrudnienie zalicza si´ poniesione przez
podmiot w okresie 24 miesi´cy koszty z tytu∏u zatrudnienia skierowanych na utworzone stanowiska pracy
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bezrobotnych, obejmujàce koszty wynagrodzeƒ brutto
i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
§ 11. 1. Maksymalna intensywnoÊç pomocy publicznej udzielanej na zatrudnienie wynosi:
1) 30 % — dla podregionów: 42 — m. Poznaƒ i 22 —
m. Warszawa;
2) 40% — dla podregionów: 4 — m. Wroc∏aw, 17 —
m. Kraków oraz 30 — Gdaƒsk — Gdynia — Sopot;
3) 50% — dla pozosta∏ych podregionów.
2. IntensywnoÊç pomocy jest ustalana jako stosunek kwoty refundacji kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do kwoty kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà publicznà, na które sk∏adajà si´ koszty, jakie
zostanà poniesione w okresie 24 miesi´cy na wynagrodzenia brutto oraz op∏acenie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne z tytu∏u zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego.
3. Podregiony, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà
przepisy wydane na podstawie art. 40 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póên. zm.4)).
§ 12. 1. W przypadku pracodawców b´dàcych ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorstwami maksymalnà intensywnoÊç pomocy na wyposa˝enie lub doposa˝enie
stanowiska pracy zwi´ksza si´ o 15 punktów procentowych, pod warunkiem ˝e ca∏kowita intensywnoÊç pomocy netto nie przekroczy 75 %.
2. Je˝eli wyposa˝enie lub doposa˝enie stanowiska
pracy jest zwiàzane z realizacjà du˝ego projektu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu
inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363, z póên. zm.5)), pomoc publiczna na utworzenie stanowisk pracy przewidziana w niniejszym rozporzàdzeniu ∏àcznie z innà pomocà uzyskanà przez pracodawc´ w zwiàzku z tym
projektem inwestycyjnym nie mo˝e przekroczyç maksymalnej wielkoÊci pomocy ustalonej dla tego projektu.
§ 13. 1. Pomoc na zatrudnienie mo˝e byç udzielana ∏àcznie z innà pomocà lub wsparciem ze Êrodków
Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà
na utworzenie stanowisk pracy, je˝eli ∏àczna wielkoÊç
pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywnoÊci
pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 lub § 12.
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537,
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2701 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1484.

Poz. 2002

2. Pomoc na zatrudnienie mo˝e byç udzielana ∏àcznie z innà pomocà lub wsparciem ze Êrodków Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na dofinansowanie:
1) kosztów inwestycji, w zwiàzku z którà sà tworzone
nowe stanowiska pracy, je˝eli realizacja tej inwestycji nie zosta∏a zakoƒczona w momencie utworzenia tych stanowisk pracy lub zatrudnienie na
tych stanowiskach nastàpi w ciàgu trzech lat od
dnia zakoƒczenia inwestycji, lub
2) kosztów zatrudnienia zwiàzanego z tà inwestycjà
lub w odniesieniu do innego zatrudnienia zwiàzanego z tà inwestycjà
— o ile ∏àczna wielkoÊç pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywnoÊci pomocy regionalnej na inwestycje.
3. Je˝eli podmiot korzysta jednoczeÊnie z pomocy
publicznej na nowe inwestycje oraz z pomocy na zatrudnienie zwiàzane z danà inwestycjà, maksymalnà
dopuszczalnà wielkoÊç pomocy oblicza si´ jako iloczyn dopuszczalnej intensywnoÊci, o której mowa
w § 11 ust. 1, i wy˝szej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów z tytu∏u zatrudnienia pracowników.
4. Pomoc na zatrudnienie mo˝e byç udzielona podmiotowi, je˝eli wraz z innà pomocà na zatrudnienie
otrzymanà przez niego w okresie kolejnych trzech lat
nie przekracza równowartoÊci 15 mln euro.
§ 14. 1. Wnioski o refundacj´ ze Êrodków Funduszu
Pracy kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàcych tej dzia∏alnoÊci, z∏o˝one, a nierozpatrzone do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia sà rozpatrywane na podstawie niniejszego rozporzàdzenia.
2. Umowy zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów sà realizowane na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia i obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2006 r.6)
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: K. Micha∏kiewicz
———————

6)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia utraci∏o moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia
2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze Êrodków
Funduszu Pracy kosztów wyposa˝enia i doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) zachowane w mocy na
podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164,
poz. 1366).

