PRACE INTERWENCYJNE


Podstawa prawna:
Art. 51, art. 56, art.59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz.645),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej
refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 864).
-



I. INFORMACJE OGÓLNE
Ilekroć jest mowa o:
1) Staroście – oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Gorlicach;
2) Urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach;
3) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz.645),
4) Wnioskodawcy – oznacza to pracodawcę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 25
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz. U. z 2016r., poz.645),oraz przedsiębiorcę, o którym mowa
w art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
( t.j. Dz. U. z 2015 r.,. poz. 584 ze zmianami).
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez Wnioskodawcę, które
nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób dla
których ustalono prace interwencyjne jako właściwą formę pomocy (profil pomocy
II).
Starosta zwraca Wnioskodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych
skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uzgodnionej w umowie o prace
interwencyjne.
O organizację prac interwencyjnych mogą się ubiegać pracodawcy oraz
przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u Wnioskodawcy jeżeli:
 zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 zalega z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,

 był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r.– Kodeks karny lub ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary,
 otrzymał decyzję Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej
w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze
wspólnym rynkiem,
 w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie
wywiązał się z umów zawartych z Urzędem.
Pomoc udzielana Wnioskodawcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana
zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
II. WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZATRUDNIENIA W RAMACH PRAC
INTERWENCYJNYCH
Wnioskodawca ubiegający się o organizację prac interwencyjnych składa wniosek
o organizację prac interwencyjnych do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.
Wniosek zawiera:
1) nazwę Wnioskodawcy ubiegającego się o zorganizowanie prac interwencyjnych,
adres jego siedziby i miejsce prowadzenia działalności,
2) numer identyfikacyjny nadany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej REGON,
3) numer NIP , jeżeli został nadany,
4) oznaczenie formy organizacyjno- prawnej,
5) liczbę bezrobotnych proponowanych
interwencyjnych oraz okres ich zatrudnienia,
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6) miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych
bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych kosztów poniesionych na
wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.
Do wniosku dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą
wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych
dokumentów powiadamia Wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
W przypadku , gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny ,

Starosta wyznacza Wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie.
Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
III. UMOWA O ZORGANIZOWANIE ZATRUDNIENIA W RAMACH PRAC
INTERWENCYJNYCH
Starosta zawiera z Wnioskodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą prace
interwencyjne umowę o prace interwencyjne.
Umowa określa w szczególności :
1) liczbę bezrobotnych oraz okres , na jaki zostaną zatrudnieni,
2) rodzaj i miejsce wykonywanych prac interwencyjnych oraz niezbędne lub
pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
3) terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez Starostę kosztów
poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
4) obowiązek informowania Starosty o każdym przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zmianach
w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę,
5) obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres
wymagany Ustawą,
6) obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w Ustawie ,
w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez
wymagany okres.
Wnioskodawca co miesiąc przedkłada w Urzędzie wniosek o zwrot części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za
skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz
z następującymi załącznikami: kopią listy płac z potwierdzeniem odbioru
wynagrodzenia ,deklaracją rozliczeniową ZUS DRA, dowodem wpłaty należności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 51,dokumentu stwierdzającego
czasową niezdolność do pracy, listą obecności.
Wniosek po sprawdzeniu prawidłowości naliczenia kwoty refundacji przekazywany
jest do wypłaty. Kwota refundacji przekazywana jest na konto Wnioskodawcy.
IV. OKRES ZORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH
Wnioskodawca jest zobowiązany , stosownie do wybranego wariantu
refundacji , do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego
przez okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji pod rygorem
zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi od całości
uzyskanej pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania
bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy następujących

bezpośrednio po okresie wyszczególnionym wyżej Urząd może nie podjąć
współpracy w zakresie organizowania u Pracodawcy subsydiowanych
miejsc pracy przez okres, co najmniej 12 miesięcy.
Warianty refundacji:
W 2016 roku Urząd będzie realizował wyłącznie wariant refundacji do
6 miesięcy
do 6 miesięcy
- Starosta zwraca Wnioskodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na
okres do 6 m-cy skierowanych bezrobotnych dla których ustalono prace
interwencyjne jako właściwą formę pomocy (profil pomocy II) część kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej
jednak kwoty zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kwota refundacji wynosi : 810 zł. wynagrodzenie + 139 zł. ZUS
- Starosta zwraca Wnioskodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co

najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 m-cy skierowanych
bezrobotnych dla których ustalono prace interwencyjne jako właściwą formę pomocy
(profil pomocy II) część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego
wynagrodzenia za prace i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.
Kwota refundacji wynosi : 600 zł. wynagrodzenie + 102,96 zł. ZUS
Wnioskodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy , do
utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6
miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne.
do 12 miesięcy
Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 m-cy zwrotu
poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego dla
którego ustalono prace interwencyjne jako właściwą formę pomocy (profil pomocy
II) , kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej
jednak kwoty zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia.
Wnioskodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy , do
utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6
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do 18 miesięcy
Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 m-cy zwrotu
poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego dla
którego ustalono prace interwencyjne jako właściwą formę pomocy (profil pomocy
II) kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej
jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne
od refundowanego wynagrodzenia, jeśli zwrot obejmuje koszty poniesione za co
drugi miesiąc.
Wnioskodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy , do
utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6
miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne.
do 24 miesięcy
Starosta może skierować bezrobotnego powyżej 50 roku życia dla którego ustalono
prace interwencyjne jako właściwą formę pomocy (profil pomocy II), do
wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 m-cy oraz
dokonywać refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów na wynagrodzenia
i składki na ubezpieczenia społeczne.
Wnioskodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy , do
utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6
miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne.
Niewywiązanie się z warunków w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego
lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej
pomocy wraz z odsetkami ustawowymi od całości uzyskanej pomocy w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę 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 refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy po
zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne , Starosta
kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione
stanowisko pracy, Wnioskodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji , w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wezwania Starosty. W przypadku braku możliwości skierowania
bezrobotnego przez Urząd na zwolnione stanowisko pracy , Wnioskodawca nie

zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny
pozostawał w zatrudnieniu.
Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych kierowani są bezrobotni, którzy:


spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia
przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80%
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od
refundowanego wynagrodzenia;



nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia
przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od
refundowanego wynagrodzenia.

V. KONTROLE
Przez cały okres trwania umowy Starosta oraz inne upoważnione instytucje mają
prawo kontroli przebiegu jej realizacji.
W tym celu Wnioskodawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia wglądu w dokumentację objętą zakresem kontroli,
2) udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
Wnioskodawca nie posiada uprawnienia do odmowy poddania się kontroli.
VI. INFORMACJE KOŃCOWE
Akty prawne regulujące organizację prac interwencyjnych:
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz.645),,
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864),
 ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej ( t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn.zm),
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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, str. 1),
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 9).
Szczegółowe informacje oraz aktualne druki wniosków można uzyskać w siedzibie
PUP w Gorlicach, ul. Michalusa 18, III piętro, pokój nr 21, w godzinach od 7.30 do


14.30, tel. (18) 353-63-07 lub (18)353-55-20 wew. 267.
Druk wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej: www.pup.gorlice.pl w części
dotyczącej Pracodawców - zakładka „Druki do pobrania”.

