UMOWA Nr …../ŚAK/FP/….
o wypłatę świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego

zawarta w dniu ……...r. pomiędzy Starostą Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działa
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, zwany dalej „Urzędem”, reprezentowany przez
…………………….- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
a ……………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
zwanym w dalszej części umowy „Pracodawcą”.
§1
Udzielona pomoc w ramach niniejszej umowy jest pomocą de minimis w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013).
§2

1. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania ……. bezrobotnego, skierowanego na podstawie
skierowania do pracy, posiadającego kwalifikacje i wymogi: …………………………………….
przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku według zasad określonych w art. 60b ust 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 149)

2. Pracodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) przygotowania stanowisk(a) pracy : ………- … osoba w terminie do dnia …. …….. r.
2) zawarcia z każdym bezrobotnym umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 18
miesięcy tj.: od dnia ……………………………………. do dnia …………………………….

3) ustalenia wynagrodzenia dla osób zatrudnionych odpowiadającego kategorii zaszeregowania i
stawce płac na danym stanowisku pracy oraz wszelkich dodatków i świadczeń w/g zasad
obowiązujących u pracodawcy, przy zachowaniu przepisów kodeksu pracy,

4) dostarczenia egzemplarza umowy o pracę, zawartej z każdą osobą skierowaną przez Urząd w
terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy,

5) dalszego zatrudnienia pracownika przez okres 9 miesięcy, tj. do dnia …………….......
6) niezwłocznego informowania Urzędu o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych
dotyczących zatrudnionych osób bezrobotnych, a

mających wpływ na rozwiązanie bądź

wygaśnięcie stosunku pracy wraz z przedłożeniem odpowiednich dokumentów (świadectwa
pracy), potwierdzających w/w okoliczności, nie później niż w terminie 7 dni od ich
zaistnienia,

7) prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych w ramach niniejszej umowy ,

8) przedkładania w terminach miesięcznych do 20 dnia kalendarzowego, po upływie każdego
miesiąca, za który przysługuje refundacja Wniosku o wypłatę świadczenia aktywizacyjnego za
skierowaną osobę bezrobotną, dostarczając:


kopię

lub uwierzytelnioną

kserokopię listy płac

z potwierdzeniem odbioru

wynagrodzenia,


kopię lub uwierzytelnioną kserokopię listy obecności,

9) udostępnienia wszystkich dokumentów dotyczących pracowników zatrudnionych w ramach
niniejszej umowy na każdorazowe żądanie uprawnionego pracownika Urzędu.
§3
Pracodawca oświadcza, że
1) uzyskana pomoc de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz dwóch poprzedzających go
latach budżetowych nie przekroczy łącznie 200.000,00 euro,
2) nie otrzymał z innych źródeł środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów
kwalifikowanych wymienionych w § 4 ust.1 pkt 2.
§4

1. Urząd zobowiązuje się do:
1) skierowania …. osoby/osób bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach na stanowiska
określone w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
2) wypłaty, zgodnie z art.60b ust 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przez okres 18 miesięcy tj.: od dnia …………………… do dnia
………………. wynikającym z § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, świadczenia
aktywizacyjnego

za

zatrudnienie

skierowanego

bezrobotnego

rodzica/bezrobotnego

sprawującego opiekę nad osobą zależną/ w kwocie 560 zł miesięcznie (słownie: pięćset
sześćdziesiąt złotych) za jedną osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Wypłata świadczenia nastąpi po przedłożeniu wniosku określonego w § 2 ust. 2 pkt 8 niniejszej
umowy w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

3. W przypadku przepracowania przez bezrobotnego niepełnego miesiąca, refundacji podlegać
będzie kwota proporcjonalna do ilości dni przepracowanych w stosunku do pełnego miesiąca
przyjmując za podstawę ilość dni kalendarzowych w danym miesiącu.

4. Kwota wypłaconego przez urząd świadczenia nie może być wyższa od faktycznie wypłaconego
wynagrodzenia brutto przez pracodawcę w danym miesiącu.

5. Kwota wypłaconego świadczenia zostanie przekazana przez Urząd na konto wskazane pisemnie
przez Pracodawcę:
Nr ………………………….

6. Wypłata świadczenia za ostatni miesiąc trwania umowy nastąpi po dostarczeniu do Urzędu kopii
lub uwierzytelnionych kserokopii umów o pracę zawartych na dalszy okres z osobami
zatrudnionymi w ramach niniejszej umowy lub uwierzytelnionych kserokopii świadectw pracy.
§5

Roszczenia Pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych świadczeń ulegają
przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
§6
1. Urząd rozwiąże umowę bez wypowiedzenia i zażąda zwrotu wszystkich otrzymanych
środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków
od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
Urzędu w przypadku:
1) rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia
aktywizacyjnego lub
2) niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 9 miesięcy
przypadających po upływie prawa do tego świadczenia
2.

Urząd rozwiąże umowę bez wypowiedzenia i zażąda zwrotu 50% łącznej kwoty
otrzymanych środków od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Starosty w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej
4,5 miesiąca po upływie prawa do świadczenia.
§7

1. Jeżeli w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu 9
miesięcy, o którym mowa w § 2 pkt 5 nastąpi :
1) rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
2) rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
3) wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego
Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego, o kwalifikacjach
odpowiadających wymaganiom wskazanym przez pracodawcę we Wniosku o wypłatę
świadczenia aktywizacyjnego na pozostały okres.
2.

W przypadku uzupełnienia zatrudnienia zostanie sporządzony aneks wydłużający okres realizacji
zawartej umowy o czas, w którym na utworzonym stanowisku nie była zatrudniona skierowana
osoba bezrobotna.

3.

Odmowa przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy spowoduje
rozwiązanie niniejszej umowy oraz zwrot kwoty refundacji w wysokości sumy wszystkich
otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości
kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia w
terminie 30 od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

4.

Za osobę zatrudnioną w celu uzupełnienia zatrudnienia po upływie okresu wymienionego w § 2
ust 2 pkt 2 refundacja nie przysługuje.

5.

Łączny okres przedłużający czas realizacji umowy o organizację prac interwencyjnych w drodze
aneksów nie może przekroczyć 3 miesięcy (za jednego pracownika).

6.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd na
zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych świadczeń aktywizacyjnych za
okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
§8

Rozliczenie przez Pracodawcę niniejszej umowy po złożeniu oświadczenia wraz z dokumentami
potwierdzającymi zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres minimum 27 miesięcy.
§9
Urząd zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej
umowy przez Pracodawcę.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 11
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).
§ 12
Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Białymstoku.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………….…....……………

…….…....…………………………..

Podpis i pieczątka osoby

Podpis i pieczątka osoby

reprezentującej Urząd

reprezentującej Pracodawcę

Załączniki(1):
1. Wzór Wniosku o wypłatę świadczenia aktywizacyjnego za skierowaną osobę bezrobotną

