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LISTA WNIOSKÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE, ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY, KTÓRYCH OCENA 

ZOSTAŁA WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA W WYNIKU DECYZJI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 1.07.2017 R. O UTRACIE MOCY 

ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 23.04.2012 ROKU W SPRAWIE DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA 

STANOWISKA PRACY ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Lp. Numer rekrutacyjny Uwagi 

1 198/03/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

5 218/04/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

9 210/04/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

13 186/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

16 197/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

17 187/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 
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18 190/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

19 203/04/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

20 185/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

21 184/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

22 188/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

23 192/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

24 191/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

26 194/02/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

27 223/04/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 

32 202/04/2017/WBNJDW 
osoba zarejestrowana w PUP – 

prosimy o zapoznanie się z 
informacją poniżej listy* 
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* W związku z nagłym uchyleniem w dniu 1.07.2017r. przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenia z dnia 23.04.2012r. w sprawie 

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej Powiatowe Urzędy Pracy wstrzymały wszelkie działania związanie z udzielaniem dotacji, w tym z oceną złożonych wniosków, do czasu wydania przez 

MRPiPS nowego Rozporządzenia w tej sprawie. Wobec powyższego brak jest na opublikowanej liście rekomendacji dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 

Ostateczną decyzję odnośnie przyznania bądź nie, oraz wysokości dotacji dla osób bezrobotnym zarejestrowanych w PUP, zgodnie z regulaminem przyznawania 

dotacji w ramach projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” podejmie Dyrektor właściwego PUP niezwłocznie po wejściu w życie nowego Rozporządzenia. 

W chwili obecnej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, iż prowadzi intensywne prace nad szybkim wdrożeniem nowego rozporządzenia. Nie 

podano jednak, żadnego, dokładnego terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia. 
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