POWIATOWY
URZĄD PRACY
w OPOCZNIE

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH
NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH
BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Okres refundacji
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.

Wysokość refundacji
Refundacja nie może przekraczać kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim
dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek
na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
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Warunki umowy
1. Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego
w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących
zakładu pracy.

2. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie
do zawartej umowy, 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.

3. Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek

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.

4. 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, starosta kieruje na zwolnione stanowisko
pracy innego bezrobotnego.

5. 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.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.
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