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RtcULAMlN oRGAlvtzoWANlA l F|NAN5oWAN|A RoBóT PU§LlcZNYcH PRżEZ

PoWlAloWY URZAD PRACY W NYslE

Tryb 3kt danla l rolpat.y9.nia wńlosków

Podrtawwe po§tanowl.nla Umowy

W.rUnki orrrniżNania i fińanśN.ni. róbót plbll.rnych

Warunki dokonywania ref unda.ll

PMiańówl.nla koń6we

PosTANoWlENlA

1, Uśtawa ż
i

dnia 20

20o4r, o

kwl.tnla

lńsĘ{u.i..h rvnku pra.y (t.k9t jediollty

ocóLfit

Dż, u. 2019, po,.

1€2

Flońo.]l

Dtudnieńla

ż póiń. żm.)

Minińa ła.y i pollłki spole.,n€i z dnla 24 .żefu.a 2014r, w śprel,
oĘańlżow..ia pBt ińreM€n.yińy.h l rcbót publicny.h oiar jedńoEzow€i relunda4i
Rożpotrądzoni€

n. ubeżpi€aenia śpoł€.żne ( Dż. u,

zlLł,!d,364|

kontów

ż łrułuópła.any.h §kład.k

Unawa

z dńla 30 kwietńi. ztrc4i o losĘpowanlu w śpEw..hdoł.uą.y.h pomo.y

lubllenei l DŁ

U. 20t3r, poż, 362)

Rożlotrądż.ni. xońlsj|(UE) nr 14ozuo13 ż dnia

grudni. 2013 l. w sprawi€

13

9lo$sanla

ań. 1o7 l 1o3 TEtlaiu 6 fuńt ionosailu UnliEu.opej.ki.i do pomo.Y d. mlnlmis{D. Uń,
UE L352

s.

u

24,12.ż013,

$Ł 1)

RożpożądEni.l(óńBjl (Uą
ań, 1o7 i 1o3 TEklalu

blnvm

{Dz,

o

nr 1403/2013

żdnla 13 gludńla 2013., a spńsle śtośowani,

funk.jońowanlu unii tuńpelśkl.J do pomo.-y d. mlnlmiś w

§eKók

Uz, uEL392!2412,20fi, nl, 9)

§1
orcanlżótorow lub wskażanemu pzeż nićcó
ńoże
refundowaĆ
sb@na z€ nodkÓW Fundu9u łacy
Pra.ódaw.y dęśćko9tów poń]esionych na Wynógrodżenh oEż9kladkina obeżpieoenia lpoledne.

§2
ll.krcĆ w R.gulómini€

jć* ńowa

o

I

t. stabś.i. ożńaćżalo dżDhjącego ż jego upowainienia
Komlsjl

-

Dvrektóż powiatowego u2edu praą

ożnacża lo kom]5ję dolprawopiniowania Wniosków o oĘanna.ję loból publkżnych,

Utrędn.,ożnacżatoPow owyUźądPracywNyse,

Uśawi. oznaca
2oo4 oku

5,

to Uśawęo p.omocji żatudni.ńia lińśyiucjach ry.ku placyż dnla 20 kwleinió

/tćkśj.dnol]tY D.

U, 2019L, póż.\4aż z póŹn.

żml

Rożlorżądz€nlu - ożnace to Różpóżądżenie M nist.a Pla.yiPólitykispo]ecźnejżdnja Ż4 defu.a
2014 l. w sDrawie oĘanżowańia pm. intefuen.y]nych i mbót publi.żnych oreż jedńorażóWaj
refundacji kóitóW ż t}łulu opła@ńy.h składek na ubezpienenia spóledne

/

Dż. U, 2o14l,,

B.żrcboinvm ożnźdatoosobę,
2004

r, o

o której mowa w

źd,2 uśj.1pkt2 Usawy

z dńia 20 kw]etna

prcmocjl żatfudnienia ]insb^U.jach ryńkU pńcy / Dz. U.2o19l.,paz.!4a2żpóżn,zn

Pż.ciętnym WYnas6d!€nlu

- ożnada

l,

lo prze.ięlńe mieśięanewyńaBloduenie w golpodarce

narodoweiW popź.dnim kwańaa od pieNnego dnia na9tępnego m]esiąca po ogło9eniu pżeż
preżesa Glównego użędu sbrysryczneso w Dżi€nniku ul4dowym Rzecżpośpolitejpokklei

3

Robń.h publi.żnv.h .
m].lięcy

ożnacza tó źatrudnień. bełobolneso W oke9ie nie dłuŻ5zYm ńiŹ 12

pży Wkonywaniu prec

oĘaniżowańyćh prcż powialy

G

Wytąc,en]em pla,

probleńatyką: o.hrcńY śrcdowiska, kuhurv, ośWiaty, kuiluly fizyćżn.j ] turystyki, opiek
place t€
żdfuWotnei, bezrcbocia oraż p omory sp olecżn ej, a bkre spólk] wodn. i i.h żw ążki, le'eli

są finan9owane lub dofinansowane że łodków $monądu t€Móialnego,

budżetu pańslwa,

fundunyca owy.h, organiŻ.j] póżaEądov!,yćh,spół.kWodny.h i i.h żWiążkÓW.

ioboiach plblhżny.h na ż,sada.h pomocy publi.żn.i-ożnżdato organża'ję rcból pub]i'zny,h

10,

u o€an]zatore/Pra.odawcy

będą.ego beneń.j.nr€ń

dnia 30 kwetńia 2oo4r,

o

o8ańizrtod.,

ponępowaniach

pomocy publi.żnej w rożuńien]u unawy ż

w spEwach dołdą.ych pońoą

ożnacza lo podńiol ustawowo upowainiony do o€aniżowania

/sktadaiia Wńio§kówooĘani?a.ję

publicżnej

óbót publicżny,h

rcbót pub icżny.h/.

oznaea pódmiot wśkażanyi upoważnońy pEeż oĘanDato6 do zawal,ia ż
powiaiowlm LJęędeń pż.y umowyo zanudnienie bełoboińych w ramach rcbót publanych,

11, Pra.odaw.y

-

Pońo.v puhll.żnq- ożńacżato organiżatóra/Pracodawcę będą.ego beneficjenrem
pońóćy pub]i.żńejw rozumieniu uiawy ż dn d 30 kwletnń 2co4r o ponępowaniach W lprawach

12, 6.n.fi.j€nt

dorvcżał.h pońocvpublianej (Dż U, 2013l.,

poż. 36ż),

RozDżl^l ll

liYB §XłADAN|A l FozPATRYwANlA WNlonóW
§3
oGanDatolskłada wnjosek o oĘanDacię @ból publicżny.h d. Użędu właściwegoze

Wż8lę d U na

mieFce wykónywanla ty.h rcbót,

oĘańżatorubiegaią.y5ię żóĘaniźowanie 6bói publi.żnych skhda w PUP Ny$ Wniolek z8odń]a ż

1

Wymqami okrcślonYńi w óżpożądzeniU,
Baneficjent pomocy publi.żdej do Wnio9ku ó óĘańiżację roból publicżny.h dołąaa inform&j.,

o których mowa art. 37 Un,
pośępowaniu w śmawa.hdótycżący.h pomo.ypubli.żnej,

ri2

UftWy ó

oĘanżatol lobót pubicznych móra sśkazaći upóważnić innego placódawcę, u któreBo będą
qkonyvane roboty pUblkżne.
]lośćumówzawańv.h na loboty pubicżne wdanym róku budrelos}m

uńleżnionajenód Iińitu

łodków pżyźnany.h na ten ce.
starosta W Emach poliadadego

limiu śrcdków Fundu9u PlacY może ĘtośićkonkuE

o

oĘanża.ję lobói publ anych,
zasadY ora.
LJżędu prucY

teńińy nabo.ów wn]óśtów będą oBia9ane na drónie ]ntemeiowej Powiatowqo
(M,pup,.ysa.pl).

Wniośki na roboty publi.żne składaie pżez sańorądy gminne, sminne spólkiwódne ola, inne

rożp ryv

uplawń]óne instytkje

e śąpżezkómisję ds,

o§tatedną d..yżlę doł.ącą o.ganiżowanla
konkuEu pod.imuj€

staón., klerująr

się

l

rcżpalryyJanlawniosków

nnansowania robót publidnlch W dlodż€

id.a .f€kt}a,nego

wvkolłśtónia łodków w rana,h

§4
sr.rośt, d..vduj.laką .żę& nódtów Funduślu Pla.y (w Emach ts.| łodków pżYu.awany,h
alsóMń.m) pneżnada na oĘ.iizowanie irinańsow.nie bbót publa.żnv.h u d6dz€ konkuBowej,

PODSTAWOWE POSTANOWlENlA UMOWY

§5
olowi/Pra.ódawcy robót pubicżny.h, kóry pżeżokesdo 6 mielięcy

slarcna żwra.a o€ónlż

żatudniałsltieówanego beuobotńeBo cżęśćkortów ponieśióny.h
na ubeżpiecżenla śpoł€cżne
2,

na wynaclódżenia

oEż składł

berobótn}th w v!,yśokościupnednio uĘodnione] w ufrówie

żWful, ó któryń ńóWa ust. 1 nie moźe pzekóczyć ]ddnak

kwoł ustaron.J Fko

ilocżyn lic,by

żałudnionych W miesącu W p2eli.żeniu na pelny WYmial czasu pia.Y oraż 50% pnecięhego
Wynaglodżenia obowiążują.ego w onatńim dn]u etrudniena każde3ó furi.żanego mieśiąca ]
składek na ubeżpiecr€n

a

społecżne od rcfundowanegoWynagrcdzenia,

§6
Naru9enie pnel oĘaniżatoń/pńcodawcę waruńków uńowy w żak€sie ułżymania zanudn]ena
śkie@Wanego bezobotnego

pżeżokleś truan]ó robót pubicżiy.h powodOje obowiązek zwmtu

Użylkźny.hrcfunda.ji wEż ż odśetkami ustawowym na icżonym] ód .ałościużyskanych rcfundacii od
dńia otżVmank

pl.Nnej

refundacji, Wl€rńinie

30dnlod dnia do€aenia

weMania nalony.

51
W pżypadku rorwiąrania uńowy o p.acę

pzeź skierowanego benobotneco, mżW]ążania z nim

umowy o pla.ę na podstawieań 52 unawY ż dńia 26

deeca

1974l,

-

Kodeks

pńą

lub WwaŚiięcia

nosunku pra.yskieDwan*o bełobotnego wtakcie okre9u objętego refunda.ją, starolta kieruje na
pńcę pżeż
zwo nioie śanowkko pre.y ińńego bełobotneBo, w pĘypadku lożwiązania uńOwyo

olgannatoB/pń.ódaw.ę ubrożwlążania umowy

o pracę za poróżumieniem

nDn wtrak.ieókesu

objęrego refunda.Ją, Użąd rożw]ążepEedmiótową umowę ibędź]e domagalsię żWotu.alóŚci

§3

w

prżypadku odmowy pżyjęcia §kierowańĘo bełobotne3ó na żwoLnione stanowisko placy,

pńcodawca żwru@ uzyskaną pomo. w calościwrażź od5etk6ńi u*awowym] naicżonymi od dnia
oh?ymanb pieN9ej rcf undaćji, w teminie 30 dńi od dnia doręeenia

Wpżypadku blaku możliwóki skielowania be obotneso pżeżutrądp.acY na żWo nione nanóWisko

pra.y, oGanizator/Pra.ódawca nie
sk].fuwany

bełobohy pozósbwał

żwcd użyskanej poffo.y ża oke5, w

którym upżednio

w etrUdnieniu,

RozDżlAt lV
WARUNKl oRGANlzoWANlA

l

FlNANsoWANlA RoBóT PUBllcżNYcl{

§9

1,

Rożpatlzenie wnioskćw o oĘanna.]ę robót publicżnvch odb}Ąva slę W trybie naty.hńlałouYm,
jednak nie późniejnii

W

ci€u

3odn]od dnia rożeńia kóńpletn.gown osku dó tUt.lJżędu,

2,Wniosti niekońpleińe ni. będą podLegały fużpatżen]u,

§10
wńióśek ó óĘańiźaqę lobói pubiczny.h pówin]en żawieEć kompl.i dókumentów ioznacz.ń
źawadyćh w

§ 4

un,

3

rożpotrądzenia,

§11
oĘannarorży/Pmc.daw.y są obowiążaniżatudniaĆ w p]eNs.ej ko ejnóŚci bełobotny.h będą.y.h
dłużnikań] al]maib.yjnyńi,

§12
ocanizatoy'pracodaw.aje* żobowiąeny do utzyńanń w żauudnieniu 5ke@wanego bełobotnego

oźeżokles obietv refundórią, umowa o pra.Ę w iańa.h rcbó' publanych ńoże być rożwążana
Wykcrnie na Wniosek sk]€rowanego be-oboldego, rożWiąrania z niń UńoWy o placę nts podnawie

ań
N

92

unawYżdnia 26 Qeruca 1s74

r,

ejen dopu9dalne rcżWiąZanie umowy

Kodekl

Pńcy Ubwygaśn ęcia

o pracę na

stosuńku pra.y,

mo.ypomżuń en astrcn.

WARUN(l DoI(oNYWANlA REFUNDAol
§13
Relundacja

aęłi kórrów

następuje na

ponieśionych na wyńaglodżenia ora.5kladak na ub.żpieoenie lpoleane

podśawie

ko9tów poniesiónych W żwjążku ż zatudneniem
pżeżo€annakla

beróborny.h na rcbotach pUb i.żnyćh

1

lub Pla.odaW.ęWraż l:

'ożonego
rcricżen]em finan9W}mWyńagrodzeń ośób żtrUdnionych za danyokrPś,

2, Uwieżytelnloną kśerotop ą lilty ph.

wlaż ź pokwtowan]em ódbioru Wynagrodzenia,

3, tśerokopią ktyobecności,

4,
5,

kserckopiam]dowodówodprcwadżena

5kl6deknaUbażpjacżeneśpolecżne,

kse@kopiam deklala.j zUslDRA, RcA, RsA/,

§14
RefundacF ża niePełny miesią. precY Wypłacana będż]e w kwócie w3 na{ępu]ą.ego obLicżena]
nawka mi$ięana dżieona bĘdzie pżeź30 dni/nieraleznie od lcżby dn kaendażowych W danym
miesrą.u/, zaokągoną dó dwóch icżb po pze.nku stawka pomnożona będżie pżez ]icrbę dni

kźl.ńdażowy.h óbjętyćh okreśeń €f undac]i,

§15
Na wniośek o€ann

óż óbót

publldnych starosa może pźyżnaćża icżkę że łodków Fundu*u

pracy na pocżei wypl wvnaElodżeń orażśkładekna ubeżpiedeni. lpołecżne,

§16
Podsiawą do ĘpłatY Dlidkl]e*:
n

,

wniośek Ycże8ÓlowY
planowane i€rńiny

ż cję

ro

b

Ót publkznych wprowadzo ny

paeż oĘanDato6 lub Placódaw.ę

'óŻóny

j

Wyptaty Wyńagrodżeń

składżk zU9,

§17
xwota żalok] nie ńoże pnekoc.yć należ.ej oĘańżalólowi/pracodawcy robót pubiczny.h

kwoł

podlegający.h rcfuńda.]i ża danY ńies]ą. wynasodżżń i skhdek na Ub.żpieaeni€ śpołecżne
§kierowa ny. h

bełobotny.h,
RoźdrałVl
PosrANoWENlA xoŃcowE
§13

siarolb ma pńwo dokonywać u
oĘanżowańie

i

orBań]Iatore/Placodaw.y,

nnansowanie lóbót publenych

PPy óBańLówan]u i
stalośańóre pódjąć

ż którYm

kontol i o.eńy dotnyńywan]a

Wa.unków

fubót publianYch, w 9.żególn]e użasadniońy.h ptrypadkach

'inan$waniu

decy2ję ood9rąpieniu od postanowień

żawańy.hwniniej!żym Regu am nie

Wrelk]d żm]any iużupelnienia warunkóW umow} mogą Ęćdókonane
obu śron Wfolmie p]9emnei, pód rvEorem

za zgodą

nieważnoł,
§19

ResulaminWchodżiw żvc]e ż dnień

3

sr$żńla 2020l.

,,,,i

