
Regulamin realizacji programu specjalnego w roku 2015

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§1

 Regulamin  realizacji  programu  specjalnego  zwany  dalej  „regulaminem  „  określa  warunki
rekrutacji , uczestnictwa w programie specjalnym , zakres i zasady udzielania form wsparcia ,
Prawa i obowiązki Uczestników programu .

 Program specjalny jest finansowany ze środków Funduszu pracy , w tym z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie /dofinansowanie programów specjalnych . 

 Program realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie w okresie od maja –
grudnia 2015 roku .

 Uczestnictwo w programie jest dobrowolne .
 Realizacja usług , instrumentów rynku pracy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w

Urzędzie zasadami .  

§2

Program realizowany jest w oparciu o przepisy :

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 149)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  maja  2014r.  w  sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.
U. z 2014 r. poz. 667)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  20  sierpnia  2009r.  w  sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142 r. poz. 1160 z
póź. zm)

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

 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
( Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z póź. zm)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  maja  2014r.  w  sprawie
programów specjalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 6387)

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de mini mis ( Dz.Urz. UE L
352 z 24.12.2013r. , str. 1 ) ;



 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.
107 i  108 Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii  europejskiej  do pomocy de mini  mis w sektorze
rolnym ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. , str. 91 ) ;

§3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.Dyrektorze  –  należy  przez to  rozumieć Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy  w Pińczowie ,
działającego w imieniu Starosty Pińczowskiego na podstawie upoważnienia , 

2.Doradcy  klienta  indywidualnego  –  oznacza  to  pracownika  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w
Pińczowie  sprawującego  opiekę  nad  bezrobotnym  ,kwalifikującego  osobę  do  Programu
specjalnego;

3.Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie ;

4.  Uczestnika  programu  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę   bezrobotną  zarejestrowaną  w
Powiatowym  Urzędzie Pracy w Pińczowie , korzystającą ze wsparcia w ramach programu ;

5.Organizatorze robót publicznych – należy przez to rozumieć podmiot ustawowo upoważniony do
organizowania robót publicznych ;powiat, gminę , organizację pozarządową statutowo zajmującą
się ochroną środowiska , kultury fizycznej i turystyki ,  oświaty , opieki zdrowotnej , bezrobocia ,
pomocy społecznej a także spółki wodne i ich związki;

6.Organizatorze- należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa  w art. 53 ust 1 i 8 oraz art. 61
a ust 1 Ustawy, zamierzający zorganizować staż dla Uczestnika programu .

7.Osobie bezrobotnej - należy przez to rozumieć osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 149);

8.Pracach interwencyjnych – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę w wyniku
zawartej umowy ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych ;

9.Pracodawcy  –  oznacza  to  jednostkę  organizacyjną  chociażby  nie  posiadała  osobowości  
prawnej , a Take osobę fizyczną , jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika ;

10.Programie - należy przez to rozumieć program specjalny na rok 2015;

11.Przedsiebiorcy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną  ,  osobę  prawną  i  jednostkę
organizacyjną  niebędącą  osobą prawną ,  której  odrębna ustawa przyznaje  zdolność  prawną –
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą  .Za przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności  gospodarczej .

12.Realizatorze programu – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie;



13.Robotach publicznych –oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż  12
miesięcy  przy  wykonywaniu  prac  organizowanych  przez  powiaty  –  wyłączeniem  prac
organizowanych  w urzędach  pracy  -gminy  ,  organizacje  pozarządowe  statutowo zajmującą  się
ochroną środowiska , kultury fizycznej i turystyki , oświaty , opieki zdrowotnej , bezrobocia , pomocy
społecznej a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze
środków  samorządu  terytorialnego  ,  budżetu  państwa  ,  funduszy  celowych  ,  organizacji
pozarządowych , spółek wodnych i ich związków .

14.Zespole do spraw kwalifikowania uczestników Programu-oznacza to zespół pracowników PUP w
Pińczowie w następującym składzie :

-doradca klienta indywidualnego :wykonywanie zadań w zakresie kwalifikowania uczestników do
Programu(wyłanianie  kandydatów  do  programu  poprzez  gromadzenie  „Ankiet  uczestnictwa  „w
Programie),zawieranie  umów  dotyczących  przyznania  „Bonu  wizerunkowego  „  ,wydawanie  i
rozliczanie „Bonów wizerunkowych” ;

-doradca  klienta-pośrednik  pracy  –  wydawanie  skierowań  na  staże  ,  prace  interwencyjne,
doposażenia miejsca pracy , roboty publiczne ;gromadzenie „Deklaracji udziału w Programie” ;

-doradca klienta-specjalista  do spraw rozwoju zawodowego-wydawanie  skierowań na szkolenia,
gromadzenie „Deklaracji udziału w Programie”;

-doradcy klienta instytucjonalnego –współpraca z doradcami klienta-pośrednikami pracy w zakresie
sprawdzenia spełniania przez uczestników Programu warunków ustawy o promocji  zatrudnienia
oraz rozporządzeń wykonawczych ; 

-kierownik  CAZ-  prowadzenie  rejestru  wydanych  Bonów  wizerunkowych  oraz  gromadzenie
przekazanych przez doradców klienta Ankiet uczestnictwa w Programie oraz Deklaracji udziału w
Programie ( teczka );gromadzenie umów dotyczących przyznania „bonu wizerunkowego „

14.Doposażeniu miejsca pracy - Starosta ze środków Funduszu Pracy w ramach posiadanego limitu
może zrefundować:

a) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej „podmiotem”,
b) producentowi rolnemu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy    z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
c) niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie   z dnia 7

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,   z późn. zm.),
zwanym dalej odpowiednio przedszkolem” i  „szkołą”  określoną w umowie kwotę środków
pieniężnych po dokonaniu wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy  i przyjęciu do
pracy skierowanego bezrobotnego.

 Refundacja  dokonywana jest  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  zawartej  pomiędzy  Starostą  w
imieniu,  którego  działa  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  a  podmiotem,  producentem  rolnym,
przedszkolem, szkołą.

15.Specyficznych elementach wspierających zatrudnienie : należy przez to rozumieć finansowanie z
Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, niezbędnych do



realizacji  działań  dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb  Uczestników programu .Obejmują  one
przyznanie „Bonu wizerunkowego „ dla każdego Uczestnika programu do kwoty 300,00 zł brutto .

16.Stażu -  należy  przez  to  rozumieć  nabywanie  przez  bezrobotnego umiejętności  praktycznych do
wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z Organizatorem stażu .

17.Producencie  rolnym  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną  ,  osobę  prawną  lub  jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości  prawnej  ,  zamieszkałą  lub mającą siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,   z późn. zm.) lub prowadząca
dział  specjalny  produkcji  rolnej  ,  o  którym mowa w ustawie  z  dnia  26  lipca  1991 roku  o  podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,   z późn. zm.) lub w ustawie z dnia
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,   z
późn. zm.) zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy , w każdym miesiącu , co najmniej jednego
pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy .

18.Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 149);

19.Zespole –należy przez to rozumieć zespół do spraw rozpatrywania wniosków w ramach realizacji
programów rynku pracy .

Rozdział II

Warunki , ogólne zasady doboru uczestników do programu 

§4

 Uczestnikami Programu mogą być osoby bezrobotne pozostające w ewidencji Urzędu , dla
których ustalono III profil pomocy .

 W pierwszej kolejności będą kierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy : młodzież 
do 25 roku życia –ok.10 osób, 

 długotrwale bezrobotni- ok.10 osób , 
 osoby powyżej 50 roku życia –ok.10 osób, 
 bez kwalifikacji zawodowych ,
 bez doświadczenia zawodowego , 
 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 2 osoby. 

§5

1. Rekrutacja rozpocznie się od działań informacyjno –promocyjnych wśród osób  bezrobotnych
zarejestrowanych w Urzędzie .Ogłoszenie o naborze do Programu i do poszczególnych form
wsparcia  będą  zamieszczone  na  tablicach  informacyjnych  w  siedzibie  Urzędu  i  na  stronie



internetowej Urzędu . Ponadto osoby bezrobotne zgłaszające się osobiście do Urzędu będą
ustnie informowane przez pracowników Urzędu o możliwości wzięcia udziału w programie . 

2. Rekrutacja  Uczestników  do  Programu  prowadzona  będzie  przez  doradców  klienta
indywidualnego od maja 2015 roku .

3. Rekrutacja  będzie  się  odbywała  w  sposób  ciągły  i  będzie  miała  charakter  zamknięty  –
ograniczona do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie .  

4. Zakłada się równoległy nabór na  wszystkie formy wsparcia realizowane w 2015 roku w ramach
Programu . 

5. Osoby  bezrobotne  zainteresowane  udziałem  w  Programie  zgłaszają  się  doradcy  klienta
indywidualnego  celem  uzyskania  informacji  o  Programie  i  weryfikacji  spełnienia  kryteriów
udziału w Programie jakimi są : przynależność do III profilu pomocy oraz spełnienie warunków
uczestnictwa  w  danej  formie  wsparcia  na  podstawie  przepisów  Ustawy  i  rozporządzeń
wykonawczych .

6. Kandydaci  di  udziału  w  Programie  składają  „Ankietę   zgłoszeniową  „  według  wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 oraz odbywają rozmowy z doradcami klienta indywidualnego ,
podczas których dokonują analizy własnych problemów i barier  ,  które przeszkadzają im w
aktywizacji  zawodowej  .  Taki  schemat  działania  pozwoli  na  odpowiedni  wybór  osób
bezrobotnych do udziału w programie . 

7. Wybrane osoby złożą „deklaracje uczestnictwa „według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
regulaminu , zawierające oprócz danych osobowych deklarację udziału w Programie , wraz z
wstępnym  wnioskiem  o  udzielenie  ewentualnej  formy  pomocy  oraz  zobowiązanie  do
współpracy z Urzędem . 

8. Osoby będą kwalifikowane do Programu przez powołany przez Dyrektora Zespół zgodnie z
posiadanym statusem na dzień złożenia deklaracji udziału Programie . 

9. W przypadku ,  gdy Uczestnik  Programu zrezygnuje  z udziału  w Programie doradca klienta
indywidualnego kieruje  nowego kandydata  do  pracodawcy  ,pod  warunkiem ,  ze  na  danym
etapie  realizacji  Programu  możliwy  będzie  udział  we  wszystkich  zaplanowanych  formach
wsparcia .  

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki uczestnika programu 

1. Uczestnikom programu przysługuje :

1)Nieodpłatny udział w jednej z zaplanowanych w Programie formie wsparcia tj. udział w stażu ,
zatrudnienie w ramach robót  publicznych ,  prac interwencyjnych ,  doposażenia miejsca pracy ,
udział w szkoleniu zawodowym . 

2)stypendium w okresie odbywania stażu i szkolenia zawodowego,

3)”Bon wizerunkowy” jako element specyficzny wspierający zatrudnienie,

4)zwrot kosztów przejazdu na szkolenia .



2.Uczestnik programu zobowiązany jest do:

1)Zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2)wypełniania wszelkiej  dokumentacji  związanej  z  realizacja Programu ,  udzielania niezbędnych
informacji do celów monitoringu , kontroli , ewaluacji programu ;

3)czynnego udziału w formach wsparcia określonych w przygotowanym dla niego IPD;

4)Dostarczenia  wszystkich  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  otrzymanego
wsparcia ;

5)podpisywania listy obecności i innych stosownych dokumentów związanych z realizacją programu
6)  każdorazowego  usprawiedliwiania  nieobecności  na  stażach   w  terminie  do  2  dnia  od  dnia
nieobecności , w tym usprawiedliwiania nieobecności  spowodowanej czasową niezdolnością do
pracy za pomocą odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego ( druk ZUS ZLA ) o niezdolności do
pracy ;

7)przedłożenia numeru rachunku bankowego , na który będą wypłacane przysługujące świadczenia

8) informowania Urzędu o zmianach mających wpływ na uczestnictwo w Programie ( np. zmiana
adresu , podjęcie pracy ) .

ROZDZIAŁ IV

ZASADY ORGANIZACJI I KIEROWANIA NA PRACE INTERWENCYJNE W
RAMACH PROGRAMU



§ 6

1. Organizacja prac interwencyjnych w ramach Programu będzie realizowana w okresie

maj –grudzień’’ 2015 r.
2. W  trakcie  działań  informacyjno-promocyjnych  nastąpi  rekrutacja  Uczestników

Programu  oraz  nabór  ,,Wniosków  o  zorganizowanie  prac  interwencyjnych”.

Podstawowym kryterium przy naborze „o zorganizowanie prac interwencyjnych” będzie

zobowiązanie  Pracodawcy/Przedsiębiorcy  do  dalszego  zatrudnienia  osoby  po

zakończeniu  udziału  w  pracach  interwencyjnych.  Zwiększy  to  efektywność  i

użyteczność tej formy wsparcia.
3. Ocena „Wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych” będzie dokonana w oparciu

o  przepisy  Ustawy,  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  24

czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz

jednorazowej  refundacji  kosztów  z  tytułu  opłacanych  składek  na  ubezpieczenia

społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864), postanowienia Regulaminu organizowania  i

finansowania  robót  publicznych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Pińczowie,

niniejszego Regulaminu oraz Programu.
4. Wnioski  oceniane  są   i  opiniowane   zgodnie  z  obowiązującym  Regulaminem

organizowania prac interwencyjnych .
5. Uczestnicy  Programu  kierowani  na  prace  interwencyjne  muszą  spełniać  warunki

uczestnictwa w pracach interwencyjnych wynikające z Ustawy oraz Programu .

§ 7

1. Uczestnikowi  Programu  spełniającemu  warunki  skierowania  na  prace  interwencyjne-  pośrednicy

pracy wydają skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych.

      2.   Ostatecznego wyboru Kandydata do pracy w ramach prac interwencyjnych dokonuje 

            Pracodawca/Przedsiębiorca poprzez potwierdzenie na skierowaniu własnoręcznym 

            podpisem i datą terminu rozpoczęcia prac interwencyjnych.

3.Realizacja prac interwencyjnych będzie zgodna z Ustawą oraz Rozporządzeniem 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 opłacanych 

            składek na ubezpieczenia społeczne(Dz. U. z 2014 r. poz. 864)



ROZDZIAŁ V

ZASADY ORGANIZACJI I KIEROWANIA NA ROBOTY PUBLICZNE W RAMACH PROGRAMU

§ 8

6. Organizacja robót publicznych w ramach Programu  będzie realizowana w okresie maj

–grudzień’’ 2015
7. W  trakcie  działań  informacyjno-promocyjnych  na  stąpi  rekrutacja  Uczestników

programu oraz nabór ,,Wniosków o zorganizowanie robót publicznych’’. Podstawowym

kryterium  przy  naborze  „Wniosków  o  zorganizowanie  robót  publicznych”  będzie

zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia osoby po zakończeniu udziału w

robotach publicznych. Zwiększy to efektywność i użyteczność tej formy wsparcia.
8. Ocena „Wniosków o zorganizowanie robót publicznych” będzie dokonana w oparciu o

przepisy Ustawy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca

2014r.  w  sprawie  organizowania  prac  interwencyjnych  i  robót  publicznych  oraz

jednorazowej  refundacji  kosztów  z  tytułu  opłacanych  składek  na  ubezpieczenia

społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864), postanowienia Regulaminu organizowania  i

finansowania  robót  publicznych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Pińczowie,

niniejszego Regulaminu.
9. Wnioski  opiniowane są i  zatwierdzane zgodnie z Regulaminem organizowania robót

publicznych .
10. Uczestnicy  Programu  kierowani  na  roboty  publiczne  muszą  spełniać  warunki

uczestnictwa w robotach publicznych wynikające z Ustawy oraz Programu .

§ 9

2. Uczestnikowi  Programu  spełniającemu  warunki  skierowania  na  roboty  publiczne-

pośrednicy 

            pracy wydają skierowanie do pracy w ramach robót publicznych.

      2.   Ostatecznego wyboru Kandydata do pracy w ramach robót publicznych dokonuje 

            Organizator robót publicznych poprzez potwierdzenie na skierowaniu własnoręcznym 

            podpisem i datą terminu rozpoczęcia robót publicznych.

      3.   Realizacja robót publicznych będzie zgodna z Ustawą oraz Rozporządzeniem 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 opłacanych 

            składek na ubezpieczenia społeczne(Dz. U. z 2014 r. poz. 864)



ROZDZIAŁ VI

ZASADY ORGANIZACJI I KIEROWANIA NA DOPOSAZENIA/WYPOSAŻENIA  MIEJSCA PRACY W RAMACH
PROGRAMU

§ 10

11. Organizacja doposażenia/wyposażenia  miejsca pracy w programu będzie realizowana

w okresie maj –grudzień’’ 2015
12. W trakcie działań informacyjno-promocyjnych nastąpi rekrutacja Uczestników programu

oraz  nabór  ,,Wniosków  o  refundację  kosztów  doposażenia/wyposażenia  miejsca

pracy”.  Podstawowym  kryterium  przy  naborze  „Wniosków  o  refundację  kosztów

doposażenia/wyposażenia  miejsca  pracy”  będzie  zobowiązanie  pracodawcy  do

dalszego  zatrudnienia  osoby  po  zakończeniu  tej  formy  wsparcia(  24  miesiące

wynikające  z  umowy + 30  dni  ).  Zwiększy  to  efektywność  i  użyteczność  tej  formy

wsparcia.
13. Ocena  „Wniosków  o  refundację  kosztów  doposażenia/wyposażenia  miejsca  pracy”

będzie dokonana w oparciu o :

Rozporządzenia   Ministra  Pracy   i  Polityki  Społecznej   z  dnia  23.04.2012  r.  w  sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz  przyznawania środków                       na podjęcie
działalności gospodarczej (Dz. U. 2014r. poz. 846.)  
Rozporządzeniu Komisji (UE)  NR 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1)

Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i  108 Traktatu UE w odniesieniu do pomocy w sektorze rolnym (Dz.  Urz. UE L 352 z
24.12.2013. str.9 Kodeksu Cywilnego,niniejszego Regulaminu.

14. Rozpatrywanie  wniosków  zgodnie  z  obowiązującym  „Regulaminem  w  sprawie

warunków  i  trybu  dokonywania  refundacji  ze  środków  Funduszu  Pracy  kosztów

wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego „
15. Uczestnicy  Programu  kierowani  na  utworzone  miejsca  pracy  w  ramach

doposażenia/wyposażenia  miejsca  pracy   muszą  spełniać  warunki  uczestnictwa

wynikające z Ustawy oraz Programu .

§ 11

3. Osobie bezrobotnej  spełniającej warunki Programu pośrednicy pracy wydają skierowanie do pracy w

ramach doposażenia /wyposażenia miejsca pracy .

      2.   Ostatecznego wyboru Kandydata do pracy w ramach tej formy aktywizacji dokonuje 

http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/123414/Dz.U.14.846.pdf


            pracodawca poprzez potwierdzenie na skierowaniu własnoręcznym   podpisem i datą terminu

rozpoczęcia pracy.

4. Realizacja  zadania  będzie  zgodna z Ustawą oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Pracy   i
Polityki  Społecznej   z  dnia  23.04.2012  r.  w  sprawie  dokonywania  z  Funduszu  Pracy
refundacji  kosztów  wyposażenia   lub  doposażenia  stanowiska  pracy  dla  skierowanego
bezrobotnego oraz  przyznawania środków     na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.
2014r. poz. 846.)  

ROZDZIAŁ VII

ZASADY ORGANIZACJI I KIEROWANIA NA STAŻ W RAMACH PROGRAMU

§ 12

1. W trakcie działań informacyjno – promocyjnych nastąpi rekrutacja Uczestników Programu oraz
nabór „Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”.  Podstawowym kryterium przy
naborze  „Wniosków  o  zawarcie  umowy  
o zorganizowanie stażu” będzie zobowiązanie Organizatora do zatrudnienia osoby po odbyciu
stażu. Zwiększy to efektywność i użyteczność tej formy wsparcia.

2. Ocena  i  opiniowanie  „Wniosków  o  zawarcie  umowy  o  zorganizowanie  stażu”  będzie
dokonywane w oparciu o przepisy Ustawy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia  20  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  odbywania  stażu  przez
bezrobotnych  (Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1160),  postanowienia  Regulaminu  organizowania  oraz
odbywania  stażu  przez  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w
Pińczowie, niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy  Programu,  kierowani  na  staż,  muszą  spełniać  warunki  uczestnictwa  
w stażu wynikające z Ustawy oraz Programu .

§ 13

1. Osobie bezrobotnej  spełniającej warunki skierowania na staż w ramach Programu pośrednicy
pracy wydają skierowanie do odbycia stażu.

http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/123414/Dz.U.14.846.pdf
http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/123414/Dz.U.14.846.pdf


2. Ostatecznego  wyboru  Kandydata  na  staż  dokonuje  Organizator  poprzez  potwierdzenie  na
skierowaniu własnoręcznym podpisem i datą terminu rozpoczęcia stażu.

3. Realizacja  staży  będzie  zgodna  z  Ustawą  oraz  rozporządzeniem  Ministra  Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160).

4. Zasady wypłaty i rozliczenia „Bonu wizerunkowego” jako specyficznego elementu wsparcia dla
każdego  Uczestnika  Programu,  będzie  określać  umowa  zawarta  pomiędzy  Urzędem  a
bezrobotnym.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH 

§ 14

Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w trybie indywidualnym

1. Koszt kursu w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 300 % 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

2. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie indywidualne jest posiadanie przez kandydata III profilu
pomocy oraz  spełniających warunki uczestnictwa w szkoleniu wynikające z Ustawy oraz Programu

3.Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy, 
następuje  po złożeniu przez tę  osobę wniosku wraz z  uzasadnieniem celowości  tego szkolenia;
osoba uprawniona może dołączyć do wniosku uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy
lub podjęcia działalności gospodarczej w formie:

• oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy na okres
minimum 3  miesięcy  z  wyłączeniem uprawdopodobnienia  złożonego  przez  pracodawcę,  u  którego
bezrobotny ostatnio pracował lub,
• oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej lub,
• wniosku osoby bezrobotnej znajdującej się w szczególnej sytuacji (społecznej, zawodowej, osobistej 
lub materialnej), w którym uzasadni celowość tego szkolenia, wpływającego na jego sytuację na rynku
pracy.
4. Oświadczenie przyszłego pracodawcy zawiera w szczególności:
• dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, adres, REGON, telefon lub e-mail, forma prawna,
• imię i nazwisko, adres, PESEL osoby bezrobotnej wskazanej do odbycia szkolenia,
• zobowiązanie zatrudnienia, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
• wymagania dotyczące rodzaju szkolenia lub uzyskanych kwalifikacji po ukończonym szkoleniu.
5. Do wniosku o skierowanie na szkolenie osoba uprawniona może załączyć informacje



o wybranym przez siebie szkoleniu, uwzględniające:
• nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej,
• koszt szkolenia,
• inne informacje o wskazanym szkoleniu, które osoba wnioskująca uzna za istotne.
6. Dokonując rozpatrzenia wniosku urząd ocenia sytuację osoby uprawnionej
do szkolenia biorąc pod uwagę sytuację osoby bezrobotnej związaną z rynkiem pracy art. 49 ustawy
7. Wniosek osoby uprawnionej z oświadczeniem pracodawcy niewypełnione w całości
i bez wymaganych załączników nie podlegają rozpatrzeniu.
8. Uprawdopodobnienie podlega zweryfikowaniu przez Urząd Pracy.

ROZDZIAŁ IX

§ 15

Zasady przyznawania i rozliczania specyficznych elementów wspierających zatrudnienie uczestników 

Programu

- dokonywane są na podstawie Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 

05.05.2015r.

Zasady wypłaty i rozliczenia „Bonu wizerunkowego” jako specyficznego elementu wsparcia dla każdego

Uczestnika Programu, będzie określać umowa zawarta pomiędzy Urzędem a bezrobotnym.

§ 16

1.Uczestnik programu zobowiązuje się do :

1)podjęcia  zatrudnienia  w  ramach  prac  interwencyjnych  ,  robót  publicznych  ,
doposażenia/wyposażenia miejsca pracy po otrzymaniu skierowania  ;

2)podjęcia stażu , szkolenia po otrzymaniu skierowania ; 

3)podpisania  umowy  dotyczącej  przyznania  „Bonu  wizerunkowego”  (  załącznik  nr  1  do
Regulaminu ) oraz rozliczenia „Bon wizerunkowego „ potwierdzającego skorzystanie z oferowanych
usług u doradcy klienta , od którego otrzymał bon ;

4)do zwrotu poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w Programie w całości lub części w
przypadku  :niepodjęcia  stażu/pracy  ,przerwania  stażu  bez  uzasadnionej  lub  usprawiedliwionej



przyczyny  ,rozwiązania  Umowy,  naruszenia  innych  warunków  
umowy , w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu na rachunek Urzędu. 

2.Urzad odstąpi od zadania zwrotu kosztów , o których mowa w ust. 1 pkt  4 w indywidualnych
uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków umowy było wystąpienie
nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika Programu okoliczności życiowych lub losowych 

3.Za nadzwyczajne okoliczności  przyjmuje się w szczególności  chorobę Uczestnika Programu ,
której  charakter  uniemożliwia  osobisty  udział  w  stażu  ,  podjęcie  pracy,  szkolenia  .Uczestnik
programu  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  wiarygodnych  dokumentów  potwierdzających
wystąpienie tych okoliczności . 

§ 17

Otrzymanie i wykorzystanie „Bonu wizerunkowego” spowoduje u Uczestnika Programu powstanie
obowiązku podatkowego w podatku dochodowym . 

Rozdział  X

REZYGNACJA ,PRZERWANIE, ZAKONCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1.Uczestnik Programu zostanie wykluczony z programu w przypadku :

1) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu,

2)utraty statusu osoby bezrobotnej.

2.  Usprawiedliwionym  wyjątkiem  wśród  powodów  nieukończenia  danej  formy  wsparcia  jest  w
szczególności :

1)  podjecie  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej   ,  udokumentowanej  umową o  pracę  /umową
cywilnoprawną  ;

2)rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  ,  udokumentowanej  wpisem  do  Centralnej  Ewidencji  i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , nabycie prawa do renty na podstawie
obowiązujących przepisów .



3.Osoba,  która  odmówiła  bez  uzasadnionej  przyczyny  przyjęcia  odpowiedniej  propozycji  wsparcia
zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres przewidziany ustawą .

Rozdział  XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1.Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Programu w 2015 roku .

2.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu ,  wiążąca dla uczestników Programu ,  należy do
Realizatora Programu .

3.Urząd zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu .

4.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora Urzędu .

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy , o których mowa  

w § 2.

Załączniki:

- załącznik nr 1 :wzór umowy o przyznanie „Bonu wizerunkowego „ .


