……...........................................

……………………………

pieczęć firmowa wnioskodawcy

miejscowość, data

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Świętochłowicach

WNIOSEK
W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA
ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ
50 ROK ŻYCIA
Podstawa prawna: art. 60 d ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

I. Dane dotyczące pracodawcy
1. Nazwa pracodawcy:
……….......................................……..…..........................................................................................
............................................................................................................................................................
siedziba: …………………………..………………………………………………………………...
miejsce prowadzenia działalności: …………………………………………………………………
tel/fax: ..............................................................., e-mail: ..................................................................
2. REGON: …..................................., PKD 2007: ......................., NIP: ..............................................
3. Liczba pracowników zatrudnionych na dzień złożenia wniosku: .....................................................
4. Osoba/y uprawniona/e do podpisania umowy):
............................................................................................................................................................
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe)

............................................................................................................................................................
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe)

8. Stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego ..............................................................................
9. Forma opodatkowania ……………………………………………………………………………..
10. Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………..

II. Dane dotyczące tworzonych miejsc pracy:
1. Liczba bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia ogółem...........................................................
2. Wymagane kwalifikacje (poziom wykształcenia, zawód, umiejętności) ………………………….
………..……...................................……………………………………………..............................
………..……...................................……………………………………………..............................
3. Proponowane wynagrodzenie brutto ......................................................................................zł/m-c
4. Wnioskowana wysokość dofinansowania …………………………………………………………..
5. Miejsce wykonywania pracy ...............................................................................................................
Prawdziwość informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.......................................
data

...........................................................
pieczęć, podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
2. Umowa spółki cywilnej – dot. spółek cywilnych.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy /nie jest wymagane jeżeli osoba podpisująca
umowę jest upoważniona do reprezentowania pracodawcy w dokumencie rejestracyjnym
4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.

POUCZENIE
1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok
życia.
2. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
1) 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
lub
2) 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
3. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak
niż połowa minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia
umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
4. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego
bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez
okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 12 miesięcy w przypadku,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. W przypadku niewywiązania się z warunku, o którym mowa w ust. 4, oraz nieutrzymania
zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca jest obowiązany
do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości
kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w
terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
6. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania
dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu, o którym mowa
w ust. 4, pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa w ust. 5
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
7. W przypadku rozwiązania umowy o prace przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania
z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub
wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem
albo przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy
innego bezrobotnego.
8. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego w sytuacji określonej w ust. 7 pracodawca nie
zwraca uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego
bezrobotnego.
9. Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.

