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W arszaw a^M utego 2014 r.
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Pan
Cezary Miżejewski
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 10 lutego 2014 r.
Departament Pożytku Publicznego po zasięgnięciu opinii Departamentu Funduszy w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, uprzejmie informuje co następuje:
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), starosta może
zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w
umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto z
§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia
2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457), określającego szczegółowe warunki
przyznawania refundacji\

wynika, że podmiotem uprawnionym do wnioskowania o

refundację jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który na podstawie § 2 ust. 3
ust. 2 ww. rozporządzenia, zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o refundację,
oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień
złożenia wniosku.

Z powyższego

wynika,

iż spółdzielnię

socjalną,

która prowadzi

działalność

gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 6 miesięcy przypadający przed dniem złożenia wniosku o refundację, należy
traktować na równi z podmiotem w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia, który jeśli
zamierza zatrudnić kolejnego bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy,
może wystąpić do starosty o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy.
Oznacza to, że przepisy ww. ustawy i rozporządzenia, nie zabraniają przyznawania
refundacji spółdzielniom socjalnym (prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku), które uzyskały inne środki na cele związane
z rozwojem spółdzielni socjalnych. Jedynie wskazują na brak możliwości refundowania
spółdzielniom z Funduszu Pracy tych wydatków, na finansowanie których otrzymały
wcześniej środki publiczne (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia).
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