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JESTEŚ PRACODAWCĄ I PL ANUJESZ ZWIĘKSZYĆ Z ATRUDNIENIE W FIRMIE?
SKORZYSTA J Z REFUNDACJI KOSZTÓW W YPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA

STANOWISK A PRACY
Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (stworzenie stanowiska pracy) to pomoc finansowa
udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym
stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub
niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy. Wysokość tej refundacji
udzielana przez Urząd wynosi max. 22.000,00 zł.
Kto może otrzymać refundację?
Refundację może otrzymać podmiot posiadający siedzibę firmy lub jej oddział na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w
Mławie (stosowny wpis do CEIDG), tj.:
•

podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień
złożenia wniosku, przy czym do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia
działalności gospodarczej;

•

żłobek lub klub dziecięcy:

•

niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła;

•

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca
siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze
czasu pracy.

Ponadto w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku podmiot, który chce się ubiegać o refundację, nie mógł
zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracowników i nie mógł rozwiązać stosunku pracy z pracownikami w drodze
wypowiedzenia przez pracodawcę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.
Podmiot zainteresowany taką formą wsparcia składa do Powiatowego Urzędu Pracy kompletny i prawidłowo sporządzony
wniosek w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy wraz z załącznikami.

WARTO WIEDZIEĆ!
• Wniosek w sprawie udzielania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy może być uwzględniony w przypadku gdy Powiatowy Urząd
Pracy dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
• We wniosku należy wskazać formę zabezpieczenia zwrotu wnioskowanej refundacji (weksel in
blanco z poręczeniem wekslowym, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
albo akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji).
• Środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy winny być w szczególności
przeznaczone na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, przy których będzie pracowała
skierowana osoba.
• Osoba kierowana na utworzone stanowisko pracy musi być zarejestrowana jako osoba
bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.
• Refundacja nie może być przeznaczona na utworzenie łączonego stanowiska pracy– tzn. gdy
skierowana osoba bezrobotna wykonywać będzie zadania przypisane do dwóch lub więcej
stanowisk pracy np. pracownik biurowy- sprzedawca.

Uwaga! Na utworzone stanowisko pracy nie będzie skierowana osoba, która jest:
małżonkiem wnioskodawcy, rodzicem wnioskodawcy, rodzeństwem wnioskodawcy, dzieckiem
własnym lub przysposobionym wnioskodawcy, a także osoba, która była zatrudniona lub
wykonywała inną pracę zarobkową u wnioskodawcy w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o refundację.

O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ?
• Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku w sprawie udzielania z Funduszu Pracy refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy- wniosek składa pracodawca. Złożenie
wniosku nie oznacza przyznania środków – każdy wniosek podlega rozpatrzeniu przez komisję.
• Każdy wnioskodawca zapraszany jest na część merytoryczną oceny złożonego wniosku, która ma
formę rozmowy przeprowadzanej w siedzibie Urzędu. Po tej rozmowie podejmowana jest decyzja o
sposobie rozpatrzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
• Szczegółowe warunki przyznawania refundacji zawiera Regulamin w sprawie udzielania z Funduszu
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mławie, z którym powinien zapoznać się każdy wnioskodawca, przed złożeniem wniosku.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie pod
adresem: http://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejscpracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy
• Planowane w ramach refundacji zakupy, przedstawione i opisane we wniosku, powinny ściśle
dotyczyć tworzonego miejsca pracy – refundacja nie jest przyznawana na ogólne wyposażenie firmy.
• Zakupów dokonuje się po podpisaniu umowy z Urzędem- wszelkie dokumenty zakupu i
potwierdzenia poniesienia z tego tytułu kosztów powinny obejmować termin po podpisaniu umowy
w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego.
To tylko niektóre z istotnych informacji, które dotyczą ubiegania się o refundację kosztów związanych z
utworzeniem stanowiska pracy. Szczegółowych informacji udziela pracownik merytoryczny: Justyna
Ćwiklińska- Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, pokój nr 121. Kontakt
telefoniczny : 23 655-19-96, 654-39-18 wew. 316

