
Zasady przyznawania refundacji kosztów wynagrodzenia 

zatrudnionych osób bezrobotnych do 30 roku życia w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żarach 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Starosta Żarski, w imieniu, którego działa na podstawie upoważnienia Dyrektor Urzędu 

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.  

2. O refundację mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność 

gospodarczą, co najmniej 6 miesięcy. 

3. O refundację nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, u których w okresie ostatnich                                  

6 miesięcy przed złożeniem nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy. 

4. O refundację nie mogą ubiegać się urzędy jednostek samorządu terytorialnego. 

 

II. Warunki związane z refundacją: 

 

1. W ramach umowy nie może być skierowana osoba bezrobotna, która: 

a) jest blisko spokrewniona z Wnioskodawcą (np. dziecko, małżonek, rodzic) 

b) odbywała wcześniej staż u Wnioskodawcy 

2. W ramach refundacji może zostać skierowana osoba: 

a) dla której został ustanowiony II profil pomocy 

3. Refundacja przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze Starostą. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudniania skierowanego 

bezrobotnego przez okres 24 miesięcy. 

 

III. Wniosek - Umowa 

 

1. Wnioskodawca, który zamierza ubiegać się o refundację kosztów wynagradzania 

zatrudnionych osób bezrobotnych do 30 roku życia może złożyć wniosek wraz                                  

z załącznikami (formularz Urzędu Pracy w Żarach). 

2. Urząd w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zawiadamia                           

o sposobie jego rozpatrzenia. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosku o refundację Powiatowy Urząd Pracy w Żarach uwzględnia: 

a) niezaleganie z opłatami wobec ZUS i US; 

b) okres działalności firmy na rynku, co najmniej 6 miesięcy przez dniem złożenia 

wniosku; 



c) dotychczasową współpracę z wnioskodawcą w zakresie tworzenia miejsc pracy dla 

osób bezrobotnych, w tym prawidłowe rozliczanie dotychczas zawartych umów; 

4. Wnioskodawca nie może zatrudnić osób nieposiadających imiennego skierowania 

wystawionego przez Urząd. 

5. Refundacja nie może być przyznana Wnioskodawcy, u którego w okresie 6 miesięcy 

przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy. 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera z Wnioskodawcą umowę                 

o udzielenie refundacji, która zobowiązuje Wnioskodawcę do: 

a) zatrudnienia osoby bezrobotnej zawierając z nią umowę o pracę na czas nieokreślony 

lub określony minimum 24 miesiące 

b) informowania Urzędu o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze 

skierowanym bezrobotnym oraz bezzwłocznie dostarczyć świadectwo pracy 

pracownika dotychczas zatrudnionego i zatrudnić nową osobę bezrobotną skierowaną 

przez Urząd Pracy w Żarach w terminie nie dłuższym niż 30 dni od rozwiązania 

poprzedniej umowy o pracę. 

c) zobowiązania do zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niewywiązania się                      

z warunków umowy w okresie obowiązywania umowy. 

d) składania wniosku o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia 

zatrudnionych osób w ramach refundacji. 

e) Składania informacji stanowiącej potwierdzenia zatrudnienia osoby bezrobotnej przez 

12 kolejnych miesięcy następujących po zakończeniu refundacji PUP.  

 

Do okresu 24 miesięcy nie są wliczane przerwy w zatrudnieniu jak również urlopy 

bezpłatne udzielane pracownikowi. Zatem w tym zakresie umowy będą podlegały 

wydłużeniu. 

 


