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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 

środków na podjęcie działalności gospodarczej

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 późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie doko-
nywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotne-
go oraz przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, 
poz. 512) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  szczegółowe warunki i tryb przyznawania bez-
robotnemu ze środków Funduszu Pracy jedno-
razowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej;

 3)  formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej re-
fundacji lub środków Funduszu Pracy przyzna-
nych jednorazowo na podjęcie działalności 
gospodarczej, w przypadku niedotrzymania 
warunków umowy dotyczącej ich przyzna-
nia.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Bezrobotny zamierzający podjąć działalność 
gospodarczą może złożyć do starosty właś-
ciwego ze względu na miejsce zamieszkania 
lub pobytu albo ze względu na miejsce pro-
wadzenia działalności gospodarczej wniosek 
o przyznanie ze środków Funduszu Pracy 
jednorazowo środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej, w tym na pokrycie kosz-
tów pomocy prawnej, konsultacji i doradz-
twa związanych z podjęciem tej działalno-
ści.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  specyfikację i harmonogram wydatków 
w ramach wnioskowanych środków prze-
znaczanych w szczególności na zakup środ-
ków trwałych, urządzeń, maszyn, materia-

łów, towarów, usług i materiałów reklamo-
wych oraz na pozyskanie lokalu;”,

c) uchyla się ust. 4—6;

3) w § 7:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  w okresie 12 miesięcy poprzedzających zło-
żenie wniosku:

a)  nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, 
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy 
lub innej formy pomocy określonej w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
zwanej dalej „ustawą”,

b)  z własnej winy nie przerwał szkolenia, sta-
żu, wykonywania prac społecznie użytecz-
nych lub innej formy pomocy określonej 
w ustawie,

c)  po skierowaniu podjął szkolenie, przygo-
towanie zawodowe dorosłych, staż lub in-
ną formę pomocy określoną w ustawie;”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnie-
nia wniosku o przyznanie ze środków Fun-
duszu Pracy jednorazowo środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej starosta po-
wiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia komplet-
nego wniosku. W przypadku nieuwzględnie-
nia wniosku starosta podaje przyczynę od-
mowy.”;

4) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Przyznanie bezrobotnemu ze środków Fun-
duszu Pracy jednorazowo środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej jest dokony-
wane na podstawie umowy.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Starosta może przedłużyć terminy, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w przypadku 
gdy za ich przedłużeniem przemawiają 
względy społeczne, w szczególności przy-
padki losowe i sytuacje niezależne od bez-
robotnego.”;

5) § 9—11 otrzymują brzmienie:

„§ 9.  Do wniosku o refundację oraz przyznanie ze 
środków Funduszu Pracy jednorazowo środ-

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad- 
ministracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, 
poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, 
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, 
poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
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ków na podjęcie działalności gospodarczej 
należy dołączyć informację o otrzymanej po-
mocy publicznej i pomocy de minimis w za-
kresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 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).

§ 10. 1.  Formami zabezpieczenia zwrotu: przez 
podmiot — refundacji, a przez bezrobotne-
go — otrzymanych ze środków Funduszu 
Pracy jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, może być porę-
czenie, weksel z poręczeniem wekslowym 
(aval), gwarancja bankowa, zastaw na pra-
wach lub rzeczach, blokada rachunku ban-
kowego albo akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji przez dłużnika.

2.  W przypadku poręczenia, o którym mowa 
w ust. 1, poręczyciel przedkłada oświad-
czenie o uzyskiwanych dochodach ze 
wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz 
o aktualnych zobowiązaniach finansowych 
z określeniem wysokości miesięcznej spła-
ty zadłużenia, podając jednocześnie imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer 
PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę 
i numer dokumentu potwierdzającego toż-
samość.

3.  Poręczyciel potwierdza własnoręcznym 
podpisem, pod rygorem odpowiedzialno-
ści przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, 
prawdziwość informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11.  Rozliczenie poniesionych i udokumentowa-
nych przez podmiot kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy oraz wy-
datkowania przez bezrobotnego otrzymanych 
środków na podjęcie działalności gospodar-
czej jest dokonywane w kwocie brutto.”.

§ 2. 1. Wnioski podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą o refundację kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bez-
robotnych oraz wnioski bezrobotnych o przyznanie ze 
środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej złożone a nieroz-
patrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów roz-
porządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu na-
danym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pra-
cy jednorazowo środków na założenie lub przystąpie-
nie do spółdzielni socjalnej złożone a nierozpatrzone 
do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczaso-
wych.

3. Do umów o refundację kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bez-
robotnych oraz umów o przyznanie ze środków Fun-
duszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej, zawartych przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotych-
czasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak
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