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Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, żłobek 

lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne lub producent rolny, którzy zamierzają 
wyposażyć lub doposażyć stanowisko(a) pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna 
osoby niepełnosprawnej lub - w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących 
usługi rehabilitacyjne - również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta, mogą złożyć do starosty 
właściwego ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez 
skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego 
poszukującego pracy absolwenta wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy. 
 

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przez 
starostę uwzględniony w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

 
 I. podmiot prowadzący działalność gospodarczą: 

 nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem             
w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron                    
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia wniosku i nie uczyni tego do dnia otrzymania refundacji; 

 prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (przy czym do 
wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia 
działalności gospodarczej); 

 nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 

 nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 

 nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 

 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 (tekst jednolity Dz.U. 
2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 
1541 z późn. zm.); 

 wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 
 
 II. niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła: 

 nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem         
w drodze wypowiedzenia dokonanego przeze pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron                 
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia wniosku i nie uczyni tego do dnia otrzymania refundacji; 

 prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 
6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 

 nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 

 nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 

 nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 
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 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 (tekst jednolity Dz.U. 
2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 
1541 z późn. zm.); 

 wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 
           
 III. producent rolny: 

1) nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem          
w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron                
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia wniosku i nie uczyni tego do dnia otrzymania refundacji; 

2) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 

3) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 
4) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 
5) 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 (tekst jednolity Dz.U. 
2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 
1541 z późn. zm.); 

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) posiada 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; 

8) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 
 
 IV. żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne: 

1) nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem          
w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron                
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia wniosku i nie uczyni tego do dnia otrzymania refundacji; 

2) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 

3) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 
4) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 
5) 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 (tekst jednolity Dz.U. 
2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 
1541 z późn. zm.); 

6) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 
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Wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy określana                        

jest w umowie, nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, tj. obecnie - wg 
stanu na 01.12.2017 r. - 25.533,54 zł (jednakże wielkość przyznawanych środków uzależniona jest od kwoty 
jaką dysponuje Urząd). Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez: podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot 
świadczący usługi rehabilitacyjne, producenta rolnego, rozliczenia zawierającego zestawienie kwot 
wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej 
specyfikacji wydatków, stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu utworzenia                      
i wyposażenia zgodnie z umową stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku pracy skierowanej osoby 
oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie. 
        

Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach 
lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji przez dłużnika. 

 
 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub 
producent rolny mogą wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego: 

 bezrobotnego, 
 opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Ww. winni zatrudniać i utrzymać zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy 
skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 
skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 24 miesięcy co najmniej w połowie 
wymiaru czasu pracy. 
 
 Żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne mogą wyposażyć lub 
doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego: 

 bezrobotnego, 
 opiekuna osoby niepełnosprawnej, 
 poszukującego pracy absolwenta. 

Ww. winni zatrudniać i utrzymać zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy 
skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego 
poszukującego pracy absolwenta przez okres co najmniej 24 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu 


