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                                                                                                                                                    Załącznik nr …… do Zarządzenia nr......…...…...…...... 
 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

 Z dnia...........................................................................r. 

 

 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA  REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB 

DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

 

 Warunki i tryb dokonywania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 

zwanemu dalej „podmiotem”, producentowi rolnemu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej 

dalej „ustawą”, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa  

w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572,  

z późn. zm.) zwanym dalej odpowiednio „przedszkolem” i „szkołą” refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwanej dalej 

„refundacją” określa rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r. 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. z 2012r. Nr 80, poz. 457) i ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415  

z późn. zm.). Refundacja podmiotowi stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5), albo 

pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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 rybołówstwa  

i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6) 

w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane 

zgodnie z przepisami tych rozporządzeń z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie 

krajowego transportu osób taksówkami. Refundacja producentowi rolnemu stanowi pomoc  

de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 

WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej 

 (Dz. Urz. UE L337 z 21.12.2007, str. 35) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego 

rozporządzenia. Refundacja przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, i jest udzielana zgodnie z przepisami 

tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest przyznawana jako wsparcie finansowe 

z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis. 

 

 

ROZDZIAŁ I 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 

 

§ 1 

1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko 

pracy na terenie powiatu pszczyńskiego dla skierowanej osoby bezrobotnej może złożyć 

do Starosty Pszczyńskiego, właściwego ze względu na  siedzibę tego podmiotu, 

przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania 



2.  

pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego zwany dalej „wnioskiem”. 

 

2. Wniosek może być uwzględniony pod warunkiem: 

 jego kompletności i prawidłowości sporządzenia, 

 prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów                       

o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności 

gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej),  

 w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzenia działalności na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy 

bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

 niezalegania w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń 

pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, 

 niezalegania w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;  

 nieposiadania w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie 

zobowiązań cywilnoprawnych, 

 niekaralności podmiotu za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,               

w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88              

poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r.                                         

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone pod 

groźbą kary  (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), w okresie 2 lat przed 

dniem złożenia wniosku, 

 niezmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązanie stosunku 

pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, 

przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn 

niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia 

wniosku do otrzymania refundacji, 

 dysponowania przez Starostę środkami na jego sfinansowanie. 

 

3. Do wniosku o refundację producent rolny dołącza dodatkowo: 

 oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej,                      

w rozumieniu komunikatu Komisji- Wytyczne wspólnotowe dotyczące 

pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw  

(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji 

dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);  

 oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów                

o podatku rolnym lub w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych 

przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 

 dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na 

podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty 

potwierdzające jego ubezpieczenie. 

 

4. Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, 

niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących                     



3.  

z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy 

określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 

§ 2 

Maksymalna kwota przyznanych środków w ramach refundacji kosztów poniesionych              

na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy nie może przekraczać 6 - krotności 

przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na 

dzień zawarcia umowy z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym. Przez 

przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,               

na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.).  

 

§ 3 

1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć 

stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego składa wniosek na obowiązującym 

druku. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu albo w Urzędzie Pracy.  

2. Każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, a każda strona 

parafowana. 

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. 

 

4. Wniosek określa w szczególności:  

 oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego (nazwa lub 

imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, siedziba i adres, numer 

ewidencyjny PESEL, REGON, NIP, data rozpoczęcia działalności, symbol 

podklasy zgodny z PKD, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności); 

 liczbę wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych 

bezrobotnych; 

 liczbę zatrudnionych pracowników; 

 kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy i źródła 

ich finansowania, 

 wnioskowaną kwotę refundacji, 

 szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy w szczególności na zakup środków trwałych, 

urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności                                                           

stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wymaganiami ergonomii, 

 rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych                     

na stanowiskach pracy, 

 wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do 

wykonywania pracy, jakie powinien spełniać skierowany bezrobotny, 

 proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, 

 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, 

przedszkola, szkoły lub producenta rolnego zamierzającego wyposażyć lub 

doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego.  

5. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 podmiot, przedszkole lub szkoła, producent rolny 

dołącza: 



4.  

 uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego stan prawny zakładu 

pracy (wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej), 

 decyzję o nadaniu NIP, decyzję o nadaniu REGON, 

 zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404; z 2008r. Nr 93, 

poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 99), 

 informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a 

ustawy     z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się 

przepisów o rachunkowości także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację 

finansową przedsiębiorcy za okres ostatnich 3 lat obrotowych, 

 oświadczenia zgodne z rozporządzeniem MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r. 
 

6. Wzór wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie będzie udzielana na:  

     zakup samochodu,  

 zakup wyposażenia w ramach umowy leasingu,  

 handel obwoźny i akwizycję, 

 wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, projekty architektoniczne, 

 działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży internetowej; 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ZABEZPIECZENIE ZWROTU UDZIELONEJ REFUNDACJI 

 

§ 5 

1. Zabezpieczeniem zwrotu przez Wnioskodawcę otrzymanych środków może być: 

 poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego – 2 poręczycieli, 

 weksel z poręczeniem wekslowym (awal), 

 gwarancja bankowa – kwota gwarantowanych przez bank środków będzie 

podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione 

wynosi minimum 3 lata licząc od dnia podpisania umowy, 

 blokada rachunku bankowego – kwota będzie podwyższona o 30% kwoty 

otrzymanej, a termin na który zostanie ustanowiona blokada wynosi minimum              

3 lata licząc od dnia podpisania umowy 

 akt notarialny o poddaniu się egzekucji, 

 zastaw na prawach lub rzeczach. 

2.  W przypadku zabezpieczenia przez poręczenie, poręczycielem może być osoba fizyczna: 



5.  

 pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub 

upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia, zatrudniona na czas nieokreślony, 

lub określony nie krótszy niż 3 lata, licząc od dnia podpisania umowy pomiędzy 

podmiotem, szkołą, przedszkolem lub producentem rolnym, a Dyrektorem 

Powiatowego Urzędu Pracy, działającym z upoważnienia Starosty. 

 prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji 

lub upadłości, a osoba prowadząca w/w działalność nie posiada zaległości w ZUS                 

i US z tytułu jej prowadzenia; 

 osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej. 

 

Poręczycielem nie może być: 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych; 

 współmałżonek podmiotu; 

 osoba fizyczna w wieku powyżej 67 lat 

 osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania 

środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje); 

 osoba, której aktualne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub 

dochód poniżej kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia  dla poręczenia cywilnego              

i dla poręczenia wekslowego. 

Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenia 

o dochodach na druku, który stanowi załącznik do wniosku, wydanego nie wcześniej niż 14 

dni od daty złożenia wniosku. 

3. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi wnioskodawca. 

4. Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej 

w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika urzędu. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ 

 

§ 6 

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powołuje komisję ds. opiniowania wniosków                  

o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zwaną dalej „Komisją”. 

Ostateczną decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku podejmuje 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, działający z upoważnienia Starosty. Od decyzji 

Dyrektora odwołanie nie przysługuje.  

2. Do zadań komisji należy: 

 sprawdzenie wniosków pod względem merytorycznym, 

 opiniowanie wniosków wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

 



6.  

3. Ocena wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

bezrobotnej następuje na podstawie następujących kryteriów: 

 potrzeb lokalnego rynku pracy; 

 liczby osób bezrobotnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych                      

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne;  

 wkładu pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;  

 wpływu utworzenia refundowanego stanowiska pracy na sytuację ekonomiczną 

firmy;  

 współpracy Wnioskodawcy z PUP. 

4. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Pracodawcy przed 

rozpatrzeniem wniosku. 

§ 7 

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

działający z upoważnienia Starosty powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie 

nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku 

nieuwzględnienia wniosku, Starosta podaje przyczynę odmowy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

UMOWA O PRZYZNANIE REFUNDACJI 

 

§ 8 

1. Przyznanie refundacji dokonywane jest na drodze umowy cywilno-prawnej  zawartej na 

piśmie pomiędzy Starostą reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

a wnioskodawcą, pod rygorem nieważności.  

 

2. Każda zmiana dokonana na wniosek każdej ze stron wymaga formy pisemnej, w postaci 

aneksu. 

 

3. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i spółek 

osobowych, niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu środków, do zawarcia umowy 

(jej zmiany) wymagana jest zgoda małżonka wnioskodawcy (w przypadku spółek – 

małżonków wspólników) wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności 

uprawnionego pracownika PUP lub notariusza, z wyjątkiem udokumentowanej 

rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.  

§ 9 

1. Refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonych stanowisk pracy 

będzie dokonywane na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą                  

po uprzednim zawarciu umowy oraz spełnieniu przez niego następujących warunków :  

 

 przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w 

ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki 

ujęte w specyfikacji wraz z ich udokumentowaniem,  



7.  

 zatrudnieniu na wyposażonych lub doposażonych stanowiskach pracy, w 

pełnym wymiarze czasu pracy, bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy, w terminie 45 dni od podpisania umowy, 

 spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.  

2. Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego do 

podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, stwierdza utworzenie stanowiska 

pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. 

 

3. Starosta w trakcie trwania umowy o refundację dokonuje oceny prawidłowości wykonania 

umowy, w szczególności przez weryfikację zatrudnienia i utrzymania stanowiska pracy. 

 

§10 

1. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto. Rozliczenie zawiera informację czy 

podmiotom, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo                         

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego                        

w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 

 

2. Starosta na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego uznaje                            

za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej 

specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanej refundacji jeżeli stwierdzi zasadność 

ich poniesienia. 

 

§ 11 

Umowa „o refundację” zawiera w szczególności zobowiązania podmiotu, przedszkola, szkoły 

lub producenta rolnego  do: 

a. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym 

wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej                       

24 miesięcy, 

b. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych                  

w związku z przyznaną refundacją, 

c. złożenia rozliczenia, 

d. zwrotu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz           

z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku: 

 złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, 

 naruszenia innych warunków umowy, 

e. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji                      

w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach 

pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi                

od dnia otrzymania środków w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa 

w pkt a lub b, 

f. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.z 2011 Nr 177, poz. 1054 



8.  

z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług  

w ramach przyznanej refundacji, w terminie: 

a) określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia 

złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji 

podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę 

podatku naliczonego z tego tytułu- w przypadku gdy z deklaracji za dany okres 

rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do Urzędu 

Skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 

b) 30 dni od dnia dokonania prze Urząd Skarbowy zwrotu podatku na rzecz 

podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego- w przypadku gdy z 

deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której 

wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy 

wynika kwota do zwrotu.  

 

ROZDZIAŁ V                                                                                                                     

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

aktów normatywnych wskazanych w części I niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie spory powstałe w czasie trwania umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd 

miejscowo właściwy dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

 

§ 13 

Regulamin obowiązuje  z dniem podpisania przez Dyrektora. 

 

Pszczyna, dnia ………………………. 

  

 


