POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY
2020
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz usługi doradcze i szkoleniowe udzielane są przez pośredników
finansowych, wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Urząd pracy zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń dane kontaktowe do pośrednika finansowego.
UPRAWNIENI
•
podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
•
niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła;
•
żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3, na utworzenie
stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
lub prowadzeniem dla nich zajęć;
•
podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio
ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług
mobilnych;
•
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, zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracodawca może otrzymać pożyczkę, gdy spełni łącznie następujące warunki:
•
nie zalega ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska
pracy;
•
nie zalega z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
•
nie zalega z opłacaniem innych danin publicznych;
•
nie był karany, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Tworzone stanowisko pracy nie może być finansowane jednocześnie w ramach pożyczki i refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Pożyczka jest udzielana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia, proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy na danym stanowisku, nie mniejszym niż połowa wymiaru czasu
pracy.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy
Bank Polski.
Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata.
Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.
Okres zatrudniania na utworzonym stanowisku pracy wynosi 12 miesięcy.
Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Zadania Starosty (Dyrektora PUP)
Do zadań Starosty (Dyrektora PUP) należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi,
polegająca na:
•
opiniowaniu wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego
pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukującego pracy absolwenta, skierowanych przez powiatowy urząd
pracy, pod względem możliwości danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych, poszukujących
pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukujących pracy absolwentów, posiadających kwalifikacje
niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy;
•
wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, o którym
mowa w art. 49 pkt 7, przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; kierowaniu
bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy;
•
kierowaniu bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukujących pracy
absolwentów na utworzone stanowiska pracy;

•

monitorowaniu, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez wymagany okres bezrobotnych,
poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez
powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.

KONTAKT
PUP Chojnice, ul. Lichnowska 5, pokój 29, tel. 52 39 50 727

Przydatne strony internetowe:
https://www.bgk.pl/

Podstawa prawna
•

art. 61 e-x ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z
późn. zm.).

Zasady przyjęte Uchwałą nr 9/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chojnicach z dnia 18.12.2019 r.

