Kryteria
zwrotu kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby niepe nosprawnej
oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków
w Powiatowym Urz dzie Pracy w Kozienicach
ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie:
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe nosprawnych
3. rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu
kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby niepe nosprawnej
4. rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
5. rozporz dzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo ówstwa i
zmieniaj cym rozporz dzenie(WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6);
6. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r. nr 155,
poz. 1095, z pó n. zm).
7. rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de mini mis w sektorze produkcji rolnej

§2
Ilekro w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1. „Staro cie” – nale y przez to rozumie Starost Powiatu Kozienickiego,
2. „Urz dzie” - nale y przez to rozumie Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach;
3. „ustawie” – nale y przez to rozumie ustaw z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych
4. „rozporz dzeniu” – nale y przez to rozumie rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo ecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposa enia stanowiska pracy
osoby niepe nosprawnej
5. „osobie niepe nosprawnej” – oznacza to osob niepe nosprawn zarejestrowan
w Urz dzie jako bezrobotna lub poszukuj ca pracy niepozostaj ca w zatrudnieniu,
w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu;
6. „niepe nosprawno ci”- oznacza to trwa lub okresowa niezdolno do wype niania ról
spo ecznych z powodu sta ego lub d ugotrwa ego naruszenia sprawno ci organizmu,
w szczególno ci powoduj
niezdolno do pracy;
7. „przeci tnym wynagrodzeniu” – nale y przez to rozumie przeci tne miesi czne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
nast pnego miesi ca po og oszeniu przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze Spo ecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z pó n. zm.);
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8. „pracodawcy” – oznacza to jednostk organizacyjn , chocia by nie posiada a osobowo ci
prawnej, a tak e osob fizyczn , je eli zatrudniaj one co najmniej jednego pracownika.
§3
1. Zgodnie z art. 26e ustawy oraz rozporz dzeniem, Starosta mo e ze rodków Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, zwanym dalej „Funduszem”
pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesi cy zatrudni osob niepe nosprawn ,
zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukuj
pracy niepozostaj
w zatrudnieniu,
zwróci na wniosek koszty wyposa enia stanowiska pracy – zwane dalej „refundacj ”,
w wysoko ci okre lonej w umowie, nie wy szej jednak ni 15-krotnej wysoko ci
przeci tnego wynagrodzenia.
2.

rodki, o których mowa w ust. 1, przyznaje Starosta. Przyznanie rodków nast puje na
podstawie umowy zawartej pomi dzy Starost , a Pracodawc .
§4

1.

rodki, o których mowa w §3 ust. 1 Kryteriów mog by przyznane pracodawcy, je eli:
a. zobowi za si do zatrudniania osoby niepe nosprawnej przez okres co najmniej
36 miesi cy,
b.
wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”.

2.

rodki mog by przeznaczone na:
a. wyposa enie lub doposa enie stanowiska pracy dla skierowanej
niepe nosprawnej,
b. zakup maszyn, urz dze na których b
pracowali zatrudnieni.

osoby

3. Preferowany jest zakup sprz tu/rzeczy nowych. W przypadku zakupu sprz tu/rzeczy
ywanych konieczne jest do czenie do umowy kupna-sprzeda y dokumentu
potwierdzaj cego warto
rynkow nowego sprz tu/rzeczy o identycznych lub
zbli onych parametrach.(np.: katalog, oferta),
4.

rodki o których mowa w §3 ust. 1 Kryteriów nie mog by przyznane pracodawcy,
je eli:
a. nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesi cy przed
dniem z enia wniosku o refundacj ,
b. posiada zaleg ci w zobowi zaniach wobec Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe nosprawnych,
c. posiada zaleg ci z op acaniem w terminie podatków i sk adek na ubezpieczenia
spo eczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych,
d. znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej wed ug kryteriów okre lonych
w przepisach prawa Unii Europejskiej dotycz cych udzielania pomocy publicznej
(zgodnie z kryteriami okre lonymi w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych
dotycz cych pomocy pa stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro onych
przedsi biorstw (Dz. Urz UE C 224 z 01.10.2004))
e. toczy si w stosunku do sk adaj cego post powanie upad ciowe i nie zosta
zg oszony wniosek o likwidacj ,
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f. by karany w okresie 2 lat przed dniem z enia wniosku za przest pstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks
Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z pó n. zm.),
g. ubiega si o refundacj stanowiska pracy, na które Urz d nie mo e skierowa osób
niepe nosprawnych gdy nie figuruj w rejestrze Urz du jako osoby niepe nosprawne,
o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.
§5
1. Refundacja obejmuje:
a. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposa enia stanowiska pracy, na
którym b dzie wykonywa prac osoba niepe nosprawna.
b. kwot niepodlegaj cego odliczeniu podatku od towarów i us ug oraz podatku
akcyzowego, zwi zanych z przedmiotami opodatkowania okre lonymi w pkt. a).
2. W celu potwierdzenia warunków o których mowa w §4 ust. a i b, Starosta mo e
enia dodatkowych dokumentów.

da

3. Refundacja kosztów, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszych Kryteriów, zostanie
zrealizowana tylko w przypadku poniesienia wydatków niezb dnych na tworzonym
stanowisku pracy dla skierowanej osoby niepe nosprawnej.
4. Poniesienie kosztów , o których mowa w §3 ust. 1 niniejszych Kryteriów dokumentowane
dzie na podstawie faktur oraz rachunków.
5. Za poniesienie wydatku uznaje si moment faktycznego dokonania zap aty. tj. przelewu,
zap aty gotówk , p atno kart p atnicz
6. Refundacja rodków na wyposa enie stanowiska pracy dla skierowanej osoby
niepe nosprawnej, nie b dzie realizowana w przypadku zakupu rzeczy na umowy
cywilno-prawne.
7. Wniosek sk ada si do siedziby Urz du ze wzgl du na miejsce zarejestrowania osoby

niepe nosprawnej.

ROZDZIA II
TRYB SK ADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
§6
1.

W celu uzyskania rodków na wyposa enie stanowiska pracy dla skierowanej osoby
niepe nosprawnej, pracodawca sk ada w Urz dzie wniosek o przyznanie refundacji ze
rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych kosztów
wyposa enia stanowiska pracy dla osoby niepe nosprawnej, z odpowiednimi
za cznikami.

2. Do wniosku nale y do czy nast puj ce za czniki:
a. udokumentowane prawo do lokalu, w którym jest prowadzona dzia alno
3

w formie:

- aktu notarialnego,
- umowy najmu lokalu u ytkowego lub u yczenia
b. dokumenty wiadcz ce o prowadzeniu dzia alno ci:
- dokument potwierdzaj cy form organizacyjn Wnioskodawcy
- REGON,
- NIP,
wiadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej,
wiadczenie o wysoko ci pomocy publicznej de minimis otrzymanej w okresie
obejmuj cym bie cy rok podatkowy i poprzedzaj ce go 2 lata podatkowe,
c. dokumenty dotycz ce formy zabezpieczenia otrzymanych rodków
d.
wiadczenie o ubieganiu si lub nieubieganiu o rodki finansowe na to samo
przedsi wzi cie z innego ród a,
e.
wiadczenie o tym e jest si b
nie p atnikiem od towaru i us ug –VAT,
f. informacj dotycz
wielko ci firmy,
g.
wiadczenie o stanie zatrudnienia przeliczeniu na pe ny etat
h. inne, zg oszone w drodze negocjacji,
i. orzeczenie o niepe nosprawno ci
j. w przypadku gdy Wnioskodawc jest Zak ad Pracy Chronionej, dodatkowo nale y
do czy nast puj ce dokumenty:
- o wiadczenie Wnioskodawcy, e nie zalega w op acaniu sk adek do PFRON,
- o wiadczenie Wnioskodawcy, e w dniu podpisania umowy nie otrzyma pomocy
publicznej z innego ród a.
§7
1. Starosta sprawdza wniosek pod wzgl dem rachunkowym oraz formalnym.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci we wniosku Starosta:
a. informuje pracodawc o nieprawid owo ciach w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku oraz
b. wzywa do ich usuni cia w terminie 14 dni od dnia dor czenia wezwania.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt b, podlega przed eniu na wniosek pracodawcy,
je eli usuni cie nieprawid owo ci nie mo e nast pi w terminie z przyczyn niele cych
po stronie pracodawcy.
4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt b, lub terminu
okre lonego zgodnie z ust. 3 Starosta informuje pracodawc o pozostawieniu wniosku bez
rozpatrzenia.
5. Przy rozpatrywaniu wniosków brane pod uwag b
nast puj ce kryteria:
a. potrzeby lokalnego rynku pracy,
b. liczb osób niepe nosprawnych o okre lonych kwalifikacjach, zarejestrowanych
w powiatowym urz dzie pracy jako bezrobotne albo poszukuj ce pracy niepozostaj ce
w zatrudnieniu,
c. koszty wyposa enia stanowiska pracy,
d. wk ad pracodawcy w wyposa enie tworzonego stanowiska pracy,
e. wysoko posiadanych rodków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.
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§8
1. Starosta celem wst pnego rozpatrywania wniosków mo e powo
z pracowników Urz du.

Komisj sk adaj

si

2. Wyznaczenie osób do sk adu Komisji nast puje z uwzgl dnieniem odpowiednich
kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego.
3. Prawo g osu przys uguje Przewodnicz cemu oraz wszystkim Cz onkom Komisji, oprócz
Sekretarza, który zajmuje si techniczn obs ug Komisji.
4. Komisja jest organem opiniodawczym Starosty, powo anym do celów rozpatrywania i
wst pnego opiniowania wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposa enia stanowiska
pracy osoby niepe nosprawnej na podstawie § 6 ust. 5. Ostateczna akceptacja lub odmowa
przyj cia wniosku nale y do Starosty.
5. Prace Komisji s oparte na zasadach: jawno ci, równego traktowania pracodawców
wnioskuj cych o refundacj , bezstronno ci i pisemno ci post powania zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa oraz wiedz i do wiadczeniem osób wchodz cych
w sk ad Komisji.
6. O uwzgl dnieniu lub odmowie uwzgl dniania wniosku Starosta powiadamia pracodawc
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz
z niezb dnymi do jego rozpatrzenia dokumentami jednak nie wcze niej ni w dniu
podj cia przez rad powiatu uchwa y, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe nosprawnych.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporz dza uzasadnienie i
informuje w formie pisemnej Wnioskodawc .
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pisemnie
wnioskodawc o rozpatrzeniu wniosku, wzywaj c go do negocjacji warunków umowy.
1) negocjacje obejmowa powinny m.in. nast puj ce zagadnienia:
a) warunki umowy,
b) dopracowanie katalogu wydatków,
c) ustalenie wysoko ci przyznanej kwoty.
2) negocjacje powinny zako czy si w terminie 14 dni od dnia dor czenia wezwania,
3) po zako czeniu negocjacji sporz dza si protokó .

ROZDZIA III
WARUNKI REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSA ENIA
STANOWISKA PRACY OSOBY NIPE NOSPRAWNEJ
§9
1. Pracodawca, który poniós koszty wyposa enia stanowiska pracy osoby niepe nosprawnej
pod warunkiem jej zatrudniania przez okres co najmniej 36 miesi cy, mo e by dokonana
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refundacja tych kosztów w wysoko ci okre lonej w umowie, nie wy ej jednak ni 15krotnej wysoko ci przeci tnego wynagrodzenia na dzie zawarcia umowy pomi dzy
Starost a pracodawc .
2. Refundacja kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby niepe nosprawnej jest
dokonywana po przed eniu rozliczenia poniesionych kosztów, pozytywnej opinii
Pa stwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikaj cych
z niepe nosprawno ci osoby zatrudnionej na tym stanowisku, przed eniu orzeczenia
potwierdzaj cego niepe nosprawno
tej osoby, zatrudnieniu na tym stanowisku
skierowanej osoby niepe nosprawnej oraz spe nieniu warunków okre lonych w zawartej
umowie.
ROZDZIA IV
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY
§10
1. W terminie 14 dni od zako czenia negocjacji Starosta zawiera umow z pracodawc .
2. Umowa zawiera w szczególno ci:
1) zobowi zanie Starosty do:
a. wyp aty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
b. co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawid owo ci realizacji warunków
umowy przez pracodawc , w czasie obowi zywania umowy;
2) zobowi zanie pracodawcy do:
a) poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby
niepe nosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesi cy od dnia
zawarcia umowy;
b) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty;
c) umo liwienia wykonania przez Urz d czynno ci, o których mowa w pkt 1 lit. b;
d) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotycz cych realizacji umowy
w terminie 7 dni od dnia wyst pienia tych zmian;
e) rozliczenia otrzymanych rodków w terminie okre lonym w umowie;
f) zwrotu:
- otrzymanej refundacji oraz
- odsetek od refundacji, naliczonych od dnia jej otrzymania w wysoko ci
okre lonej jak dla zaleg ci podatkowych, w terminie 3 miesi cy od dnia
otrzymania wezwania Starosty do zap aty lub ujawnienia naruszenia co
najmniej jednego z warunków umowy;
g) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji - w formie por czenia cywilnego, weksla
z por czeniem wekslowym (awal), blokady rachunku bankowego lub gwarancji
bankowej,
h) zatrudnienia skierowanej osoby niepe nosprawnej na czny okres 36 miesi cy,
i) sk adania pó rocznych informacji o zatrudnionej w zak adzie pracy osobie
niepe nosprawnej – kopia raportu imiennego ZUS RCX/ RCA
3. Odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f tiret drugie, nie nalicza si w przypadku,
gdy rodki zosta y wyp acone pracodawcy w wysoko ci wy szej od nale nej z przyczyn
niezale nych od pracodawcy.
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4. Umow zawiera si w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, w
postaci Aneksu pod rygorem niewa no ci .
5. Zawarcie umowy uzale nione jest od z enia przez pracodawc
zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dokonanej refundacji.

odpowiedniego

§ 11
1. Pracodawca przedstawia w Urz dzie kopi umowy o prac zawartej z osob zatrudnion
na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzaj ce niepe nosprawno tej
osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegaj cych refundacji oraz kopie dowodów
ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów.
2. Zakup wyposa enia obj tego refundacj dokumentuje si faktur
dowodem zap aty.

lub rachunkiem lub

3. Wytworzenie wyposa enia obj tego refundacj dokumentuje si , przedstawiaj c ocen
techniczn rzeczoznawcy wraz z dokonan przez niego wycen .
4. Cen nabycia i koszt wytworzenia wyposa enia obj tego refundacj
i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowo ci.

ustala si

5. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 3, finansuje pracodawca.
6. Umowa, o której mowa w § 10 ust. 2, wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia
poniesionych kosztów podlegaj cych refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia
w terminie 6 miesi cy od dnia zawarcia umowy.
§ 12
W terminie 7 dni od dnia dostarczenia do Urz du dokumentów, o których mowa w § 11 ust.
1, Starosta wyst puje do Pa stwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o
przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikaj cych z niepe nosprawno ci osoby
zatrudnionej na tym stanowisku.
§ 13
Refundacj Starosta przekazuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia przez pracodawc pozytywnej opinii Pa stwowej Inspekcji Pracy
o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikaj cych z niepe nosprawno ci osoby
zatrudnionej na tym stanowisku.
§ 14
1. Pracodawca dokonuj c rozliczenia refundacji, pos uguje si
zawartymi we wniosku i umowie, o której mowa w § 10.

w szczególno ci danymi

2. Je eli refundacja zosta a wyp acona wnioskodawcy w wysoko ci wy szej od nale nej,
pracodawca informuje Starost o wysoko ci nienale nie pobranej kwoty refundacji oraz
dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesi cy od dnia jej ujawnienia.

7

3. Je eli refundacja zosta a wyp acona pracodawcy w wysoko ci ni szej od nale nej,
pracodawca mo e poinformowa Starost o wysoko ci kwoty stanowi cej ró nic
pomi dzy kwot nale
a kwot wyp acon pracodawcy oraz z
wniosek o wyp at
tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku nast puj cego po roku, w którym przypad
okres zatrudnienia na stanowisku pracy, którego dotyczy wniosek.
3. Do rozliczenia refundacji stosuje si odpowiednio § 10 ust. 2 pkt 2 lit. f i ust. 3.
§15
Upowa nieni przez Starost
przyznanych rodków

pracownicy Urz du kontroluj prawid owo

wykorzystania

ROZDZIA V
ZABEZPIECZENIE PRAWID OWEGO WYKORZYSTANIA
PRZYZNANYCH RODKÓW
§16
1. Preferowanymi formami zabezpieczenia refundacji, s :
1) weksel z por czeniem wekslowym (aval),
2) gwarancja bankowa,
3) por czenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadaj cych osobowo ci prawnej,
a posiadaj cych zdolno do czynno ci prawnych.
4) blokada rachunku bankowego
§17
1. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 3 Kryteriów,
akceptowaln form por czenia cywilnego jest por czenia zgodnie z przepisami prawa
cywilnego udzielone przez:
a) osoby fizyczne, które osi gaj wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej
2.000 z brutto na ka de 10.000z przyznanej refundacji,
b) osoby prawne, lub podmioty nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, a posiadaj ce
zdolno do czynno ci prawnych, których zdolno zabezpieczenia rodków badana
dzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.
2. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 1 Kryteriów,
akceptowaln form por czenia wekslowego jest por czenia zgodnie z przepisami prawa
wekslowego udzielone przez:
a) osoby fizyczne, które osi gaj wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej
1.800 z brutto na ka de 10.000z przyznanej refundacji,
b) osoby prawne, lub podmioty nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, a posiadaj ce
zdolno do czynno ci prawnych, których zdolno zabezpieczenia rodków badana
dzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.
3. Por czycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2 lit. a, mo e by osoba fizyczna:
1) pozostaj ca w stosunku pracy z pracodawc nieb cym w stanie likwidacji lub
upad ci, zatrudniona na czas nieokre lony, lub okre lony nie mniej ni 2 lata,
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nieb ca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie s ustanowione zaj cia s dowe
lub administracyjne,
2) prowadz ca dzia alno gospodarcz , która to dzia alno nie jest w stanie likwidacji
lub upad ci,
3) osoba posiadaj ca prawo do emerytury lub renty sta ej.
4. Por czycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2 lit. a, nie mo e by :
1) osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz - rozliczaj ca si z podatku
dochodowego w formie karty podatkowej,
2) wspó ma onek pracodawcy je eli prowadzi on dzia alno
gospodarcz na
podstawie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej lub w formie spó ki
osobowej prawa handlowego i pozostaje z pracodawc w ma
skiej wspólno ci
maj tkowej.
3) osoba, która udzieli a ju por czenia na niezako czone umowy dotycz ce uzyskania
rodków b cych w dyspozycji Urz du czy Starosty (dotacje, refundacje)
5. Por czycielem nie mo e by osoba, której ma onek nie wyrazi zgody.
6. W przypadku zabezpiecze , o których mowa w §16 ust. 1 pkt 1-3 Kryteriów – suma
wynikaj ca z zabezpiecze musi zapewnia zwrot w wysoko ci przyznanych rodków
wraz z odsetkami.
7. Ostateczn decyzj w sprawie liczby por czycieli podejmuje Starosta uwzgl dniaj c
wysoko przyznanych rodków i osi gane przez por czycieli dochody.

ROZDZIA VI
POSTANOWIENIA KO COWE
§18
1. Niniejsze kryteria wchodz w ycie po zaopiniowaniu pozytywnym przez Powiatow
Rad Zatrudnienia.
2. Zmian niniejszych Kryteriów dokonuje Starosta po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Powiatow Rad Zatrudnienia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mog wp ywa
dokonaniem zmian w Kryteriach chyba e strony wyra
stosownym aneksem do umowy.

Maj 2012r.
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na umow zawart przed
zgod na zmian umowy

