Nowa forma wsparcia dla pracodawców i
przedsiębiorców - refundacja kosztów
zatrudnienia osób do 30 roku życia
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Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza od 18 stycznia 2016 r. nabór
wniosków
o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12
miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
Zgodnie z art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) Starosta może zawrzeć
umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12
miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby
zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego
rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia.
Umowę może zawrzeć pracodawca, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn
dotyczących
zakładu
pracy.
Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani, do utrzymania w zatrudnieniu w
pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który
dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej
refundacji.
W przypadku niewywiązania się z warunków umowy Pracodawca jest zobowiązany do
zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie
utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi
od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia
wezwania
starosty.
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 12 miesięcy
(zatrudnienia po okresie refundacji), starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy
innego
bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko
pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie
proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby
wraz 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 pracy na
zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej
pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w
zatrudnieniu.

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia, jest udzielana zgodnie z
warunkami
dopuszczalności
pomocy
de
minimis.
Pracodawca/ przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez okres co
najmniej
6
miesięcy
przed
dniem
złożenia
wniosku.
Osoba do kontaktu: Paulina Borysewicz – specjalista ds. programów,
tel.
87 425
24
42,
pokój
nr
4.
Wniosek oraz załączniki można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania.

