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Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, 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 gospo-
darczà, zwanemu dalej „podmiotem”, kosztów
wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego, zwanej dalej „re-
fundacjà”;

2) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania bez-
robotnemu ze Êrodków Funduszu Pracy jednora-
zowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏dzielni so-
cjalnej;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refunda-
cji lub Êrodków Funduszu Pracy przyznanych jed-
norazowo na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏dzielni socjal-
nej, w przypadku niedotrzymania warunków umo-
wy dotyczàcej ich przyznania.

2. Refundacja oraz przyznane bezrobotnemu Êrod-
ki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowià pomoc
de minimis, w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
albo pomoc de minimis w rybo∏ówstwie, w rozumieniu
przepisów rozporzàdzenia 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 rybo∏ówstwa i zmienia-
jàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz.
UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa
lub wprowadzania do obrotu produktów rybo∏ów-
stwa, i sà udzielane zgodnie z przepisami tych rozpo-
rzàdzeƒ, z wy∏àczeniem Êrodków przyznawanych
w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

3. Refundacji nie udziela si´, je˝eli ∏àcznie z innà
pomocà ze Êrodków publicznych, niezale˝nie od jej

formy i êród∏a pochodzenia, w tym ze Êrodków z bud-
˝etu Unii Europejskiej, udzielonà w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje
przekroczenie dopuszczalnej intensywnoÊci pomocy
okreÊlonej dla danego przeznaczenia pomocy.

§ 2. 1. Podmiot zamierzajàcy wyposa˝yç lub dopo-
sa˝yç stanowisko pracy dla skierowanego bezrobot-
nego 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 bezrobotne-
go wniosek o refundacj´, zawierajàcy:

1) oznaczenie podmiotu, w tym:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) dat´ rozpocz´cia prowadzenia dzia∏alnoÊci gos-
podarczej,

d) symbol podklasy rodzaju prowadzonej dzia∏al-
noÊci okreÊlony zgodnie z Polskà Klasyfikacjà
Dzia∏alnoÊci (PKD),

e) oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej;

2) liczb´ stanowisk pracy dla skierowanych bez-
robotnych;

3) kalkulacj´ wydatków dla poszczególnych stano-
wisk pracy i êród∏a ich finansowania;

4) wnioskowanà kwot´ refundacji;

5) szczegó∏owà specyfikacj´ i harmonogram wydat-
ków dotyczàcych wyposa˝enia lub doposa˝enia
stanowiska pracy, w szczególnoÊci na zakup Êrod-
ków trwa∏ych, urzàdzeƒ, maszyn, w tym Êrodków
niezb´dnych do zapewnienia zgodnoÊci stanowi-
ska pracy z przepisami bezpieczeƒstwa i higieny
pracy oraz wymaganiami ergonomii;

6) rodzaj pracy, jaka b´dzie wykonywana przez skie-
rowanych bezrobotnych;

7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania nie-
zb´dne do wykonywania pracy, jakie powinni
spe∏niaç skierowani bezrobotni;

8) proponowanà form´ zabezpieczenia zwrotu refun-
dacji, o której mowa w § 10;

9) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do re-
prezentowania podmiotu zamierzajàcego wypo-
sa˝yç lub doposa˝yç stanowisko pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci

gospodarczej

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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2. Do wniosku o refundacj´ podmiot do∏àcza
oÊwiadczenia o:

1) niezaleganiu w dniu z∏o˝enia wniosku z wyp∏aca-
niem w terminie wynagrodzeƒ pracownikom oraz
z op∏acaniem w terminie sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych;

2) niezaleganiu w dniu z∏o˝enia wniosku z op∏aca-
niem w terminie innych danin publicznych;

3) nieposiadaniu w dniu z∏o˝enia wniosku nieuregu-
lowanych w terminie zobowiàzaƒ cywilnopraw-
nych;

4) prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, w rozu-
mieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej, przez okres co najmniej 6 miesi´cy
przed dniem z∏o˝enia wniosku, z tym ˝e do okresu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej nie wlicza
si´ okresu zawieszenia dzia∏alnoÊci gospodarczej;

5) niekaralnoÊci w okresie 2 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku za przest´pstwa przeciwko obrotowi gos-
podarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.3));

6) nieznajdowaniu si´ w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, w rozumieniu Komunikatu Komisji — Wytycz-
ne wspólnotowe dotyczàce pomocy paƒstwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,
str. 2);

7) nierozwiàzaniu, w okresie 6 miesi´cy przed dniem
z∏o˝enia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem
za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.

§ 3. 1. Wniosek o refundacj´ mo˝e byç przez staro-
st´ uwzgl´dniony, z zastrze˝eniem § 1 ust. 2 i 3,
w przypadku gdy podmiot spe∏nia ∏àcznie warunki,
o których mowa w § 2 ust. 2, oraz z∏o˝y∏ kompletny
i prawid∏owo sporzàdzony wniosek.

2. O uwzgl´dnieniu lub odmowie uwzgl´dnienia
wniosku, o którym mowa w ust. 1, starosta powiada-
mia podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia kompletnego wniosku. W przypadku
nieuwzgl´dnienia wniosku starosta podaje przyczyn´
odmowy.

§ 4. 1. Podstawà refundacji jest umowa zawarta
przez starost´ z podmiotem.

2. Umowa o refundacj´ powinna byç zawarta na
piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci oraz zawieraç
w szczególnoÊci zobowiàzanie podmiotu do:

1) zatrudnienia na wyposa˝onym lub doposa˝onym
stanowisku pracy w pe∏nym wymiarze czasu pracy
skierowanego bezrobotnego przez okres 24 mie-
si´cy;

2) utrzymania przez okres 24 miesi´cy stanowisk
pracy utworzonych w zwiàzku z przyznanà refun-
dacjà;

3) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania we-
zwania starosty, ca∏oÊci przyznanej refundacji
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia uzyskania Êrodków, w przypadku:

a) z∏o˝enia niezgodnych z prawdà oÊwiadczeƒ,
o których mowa w § 2 ust. 2,

b) naruszenia innych warunków umowy;

4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania we-
zwania starosty, przyznanej refundacji w wysoko-
Êci proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na
utworzonych stanowiskach pracy skierowanych
bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi na-
liczonymi od dnia uzyskania Êrodków, w przypad-
ku niespe∏nienia warunków, o których mowa
w pkt 1 lub pkt 2.

§ 5. Refundacja jest dokonywana po przed∏o˝eniu
przez podmiot rozliczenia i udokumentowania ponie-
sionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na
wyposa˝enie lub doposa˝enie stanowiska pracy, za-
trudnieniu na tym stanowisku skierowanego bez-
robotnego oraz spe∏nieniu innych warunków okreÊlo-
nych w zawartej umowie.

§ 6. 1. Bezrobotny zamierzajàcy podjàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà, za∏o˝yç lub przystàpiç do spó∏dzielni so-
cjalnej 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 gospo-
darczej wniosek o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏-
dzielni socjalnej, w tym koszty pomocy prawnej, kon-
sultacji i doradztwa.

2. Wniosek o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej zawiera:

1) kwot´ wnioskowanych Êrodków;

2) rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej, w rozumieniu
przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
którà zamierza podjàç bezrobotny;

3) symbol podklasy rodzaju dzia∏alnoÊci okreÊlony
zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD);

4) kalkulacj´ kosztów zwiàzanych z podj´ciem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej oraz êród∏a ich finansowa-
nia;

———————
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, 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, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
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5) specyfikacj´ i harmonogram wydatków w ramach
wnioskowanych Êrodków, przeznaczanych
w szczególnoÊci na zakup Êrodków trwa∏ych, urzà-
dzeƒ, maszyn, materia∏ów, towarów, us∏ug i mate-
ria∏ów reklamowych, pozyskanie lokalu, op∏at´
wpisowego lub wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej;

6) proponowanà form´ zabezpieczenia zwrotu Êrod-
ków, o której mowa w § 10.

3. Do wniosku o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej bezrobotny do∏àcza oÊwiadczenia o:

1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych
Êrodków Funduszu Pracy lub innych Êrodków
publicznych na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub rolniczej, za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏-
dzielni socjalnej;

2) nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w okre-
sie 12 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku;

3) wykorzystaniu przyznanych Êrodków zgodnie
z przeznaczeniem;

4) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 mie-
si´cy po dniu rozpocz´cia prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej;

5) niekaralnoÊci w okresie 2 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku za przest´pstwa przeciwko obrotowi gos-
podarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny;

6) rezygnacji z mo˝liwoÊci zawieszenia prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w okresie 12 miesi´cy
po dniu rozpocz´cia prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

7) niez∏o˝eniu wniosku do innego starosty o przyzna-
nie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub Êrodków na za∏o˝enie lub przystàpienie do
spó∏dzielni socjalnej.

4. Wniosek o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na przystàpienie do spó∏-
dzielni socjalnej zawiera:

1) kwot´ wnioskowanych Êrodków;

2) informacj´ o przeznaczeniu wnioskowanych Êrod-
ków zgodnie z celem przystàpienia do spó∏dzielni
socjalnej;

3) proponowanà form´ zabezpieczenia zwrotu Êrod-
ków, o której mowa w § 10;

4) oÊwiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1—3,
5 i 7.

5. Do wniosku o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na przystàpienie do spó∏-
dzielni socjalnej bezrobotny do∏àcza:

1) pisemne zobowiàzanie spó∏dzielni socjalnej do
przyj´cia bezrobotnego do spó∏dzielni socjalnej ja-
ko cz∏onka, po wniesieniu wp∏aty w wysokoÊci
okreÊlonej w zobowiàzaniu;

2) pisemnà informacj´ spó∏dzielni socjalnej o nieza-
leganiu przez nià, w dniu wydania informacji,
z op∏acaniem w terminie sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych, innych danin publicznych oraz niepo-
siadaniu nieuregulowanych w terminie zobowià-
zaƒ cywilnoprawnych;

3) pisemnà informacj´ spó∏dzielni socjalnej o nie-
znajdowaniu si´ jej w stanie likwidacji.

6. Bezrobotni zamierzajàcy za∏o˝yç spó∏dzielni´
socjalnà mogà z∏o˝yç wspólny wniosek o przyznanie
ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na
za∏o˝enie spó∏dzielni socjalnej zawierajàcy informa-
cje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3—6, oraz indy-
widualne oÊwiadczenia, o których mowa w ust. 3
pkt 1—3, 5 i 7.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej mo˝e byç przez starost´ uwzgl´dniony,
w przypadku gdy bezrobotny:

1) w okresie 12 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie
wniosku nie odmówi∏, bez uzasadnionej przyczy-
ny, przyj´cia propozycji odpowiedniego zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta˝u, przy-
gotowania zawodowego doros∏ych, wykonywania
prac interwencyjnych lub robót publicznych;

2) nie otrzyma∏ dotychczas z Funduszu Pracy lub z in-
nych Êrodków publicznych bezzwrotnych Êrodków
na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolni-
czej, za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏dzielni so-
cjalnej;

3) nie posiada∏ wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gos-
podarczej w okresie 12 miesi´cy przed dniem z∏o-
˝enia wniosku;

4) spe∏nia warunki, o których mowa w § 6 ust. 3
pkt 5 i 6;

5) z∏o˝y∏ kompletny i prawid∏owo sporzàdzony wnio-
sek.

2. Wniosek o przyznanie ze Êrodków Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodków na za∏o˝enie lub przystà-
pienie do spó∏dzielni socjalnej mo˝e byç uwzgl´dnio-
ny w przypadku spe∏nienia przez bezrobotnego lub
bezrobotnych, o których mowa w § 6 ust. 6, warun-
ków, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 5 oraz w § 6
ust. 3 pkt 5.

3. O uwzgl´dnieniu lub odmowie uwzgl´dnienia
wniosku o przyznanie ze Êrodków Funduszu Pracy
jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej, za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏dzielni
socjalnej starosta powiadamia bezrobotnego, w for-
mie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzgl´dnie-
nia wniosku starosta podaje przyczyn´ odmowy.

§ 8. 1. Przyznanie bezrobotnemu ze Êrodków Fun-
duszu Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie lub przystàpienie do
spó∏dzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie
umowy.
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2. Umowa o przyznanie ze Êrodków Funduszu Pra-
cy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej powinna zawieraç, w szczególnoÊci, zo-
bowiàzanie bezrobotnego do:

1) wydatkowania w terminie okreÊlonym w umowie,
w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od
dnia podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, zgodnie
z przeznaczeniem, Êrodków otrzymanych przez
bezrobotnego;

2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania
otrzymanych Êrodków w terminie okreÊlonym
w umowie, nieprzekraczajàcym dwóch miesi´cy
od dnia podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania we-
zwania starosty, przyznanych Êrodków wraz z od-
setkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich
otrzymania, je˝eli:

a) otrzymane Êrodki wykorzysta niezgodnie z prze-
znaczeniem,

b) b´dzie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà przez
okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy; do okresu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej zalicza si´ prze-
rwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub
korzystania ze Êwiadczenia rehabilitacyjnego,

c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w okresie pierwszych
12 miesi´cy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

d) z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenia, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 3,

e) naruszy inne warunki umowy.

3. Umowa o przyznanie ze Êrodków Funduszu Pra-
cy jednorazowo Êrodków na za∏o˝enie lub przystàpie-
nie do spó∏dzielni socjalnej powinna zawieraç,
w szczególnoÊci, zobowiàzanie bezrobotnego do:

1) wydatkowania w terminie okreÊlonym w umowie,
zgodnie z przeznaczeniem, Êrodków otrzymanych
przez bezrobotnego;

2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania
otrzymanych Êrodków w terminie okreÊlonym
w umowie;

3) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania we-
zwania starosty, przyznanych Êrodków wraz z od-
setkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich
otrzymania, je˝eli:

a) otrzymane Êrodki wykorzysta niezgodnie z prze-
znaczeniem,

b) cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej ustanie
przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia przystàpie-
nia do spó∏dzielni lub w okresie krótszym ni˝
12 miesi´cy od dnia okreÊlonego w umowie ja-
ko data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w przypadku cz∏onka za∏o˝yciela spó∏dzielni so-
cjalnej,

c) z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenia, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 3 pkt 1—3, 5 i 7,

d) naruszy inne warunki umowy.

4. W przypadku umowy o przyznanie ze Êrodków
Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na za∏o˝enie
spó∏dzielni socjalnej:

1) za dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez spó∏dzielni´ socjalnà uznaje si´ dat´, o któ-
rej mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.4));

2) Êrodki te podlegajà przekazaniu przez starost´
zgodnie z umowà w dacie rozpocz´cia przez spó∏-
dzielni´ socjalnà dzia∏alnoÊci gospodarczej.

5. Starosta mo˝e przed∏u˝yç terminy, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, w przy-
padku gdy za ich przed∏u˝eniem przemawiajà wzgl´-
dy spo∏eczne, w szczególnoÊci przypadki losowe i sy-
tuacje niezale˝ne od bezrobotnego.

6. W przypadku Êmierci bezrobotnego w okresie
od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze Êrodków
Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej do up∏ywu 12 miesi´cy pro-
wadzenia tej dzia∏alnoÊci, zwrotu wyp∏aconych Êrod-
ków dochodzi si´ w wysokoÊci proporcjonalnej do
okresu nieprowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Od
kwoty podlegajàcej zwrotowi nie nalicza si´ odsetek
ustawowych.

§ 9. Do wniosku o refundacj´ oraz przyznanie ze
Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie lub
przystàpienie do spó∏dzielni socjalnej nale˝y do∏àczyç
informacj´ o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy
de minimis w zakresie wynikajàcym z art. 37 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585).

§ 10. Formami zabezpieczenia zwrotu: przez pod-
miot — refundacji, a przez bezrobotnego — otrzyma-
nych ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrod-
ków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie
lub przystàpienie do spó∏dzielni socjalnej, 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.

§ 11. Rozliczenie poniesionych i udokumentowa-
nych przez podmiot kosztów wyposa˝enia lub dopo-
sa˝enia stanowiska pracy oraz wydatkowania przez
bezrobotnego otrzymanych Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie lub przystàpienie
do spó∏dzielni socjalnej jest dokonywane w kwocie
brutto.

§ 12. 1. Wnioski o refundacj´ oraz wnioski o przy-
znanie ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrod-
ków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie
lub przystàpienie do spó∏dzielni socjalnej, z∏o˝one,

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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a nierozpatrzone do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia, rozpatruje si´ na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia.

2. Do umów o refundacj´ oraz umów o przyznanie
ze Êrodków Funduszu Pracy jednorazowo Êrodków na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie lub
przystàpienie do spó∏dzielni socjalnej, zawartych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

§ 13. W przypadku gdy szeÊciomiesi´czny okres,
o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7, przypada w cz´Êci
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, ulega on
skróceniu o t´ cz´Êç.

§ 14. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
nia 2013 r.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.5)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

———————
5) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 stycz-
nia 2009 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 bezrobot-
nemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Êrodków
(Dz. U. Nr 5, poz. 26), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 29
pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6,
poz. 33).


