Powiatowy Urząd Pracy
w Bełchatowie
Zasady gospodarowania środkami
Funduszu Pracy w roku 2019

Bełchatów
17.12.2018 r.

Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
1. „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
2. „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).
3. „Staroście” – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Bełchatowskiego.
4. „Dyrektorze Urzędu” – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie
działającego na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Bełchatowskiego.
5. „Pracodawcy” – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
6. „Przedsiębiorcy” – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę, która nie jest osobą
prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
7. „Przeciętnym wynagrodzeniu” – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.).
8. „Minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenie za
pracę pracowników, przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy
ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
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W ramach limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, którymi w 2019 roku
dysponował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie finansowane będą:
1) roboty publiczne,
2) prace interwencyjne,
3) prace społecznie użyteczne,
4) staże,
5) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego,
6) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
7) szkolenia,
8) bony szkoleniowe,
9) koszty egzaminów i licencji,
10) bony na zasiedlenie,
11) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył
50 rok życia,
12) refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
13) koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych,
14) przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu
dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,
15) stypendia dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od
rejestracji podejmą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej
w formie studiów niestacjonarnych,
16) koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, o których mowa w art. 41 ust. 4a
Ustawy, o ile dotyczą szkolenia, które nie może być realizowane na terenie powiatu
bełchatowskiego lub szkolenia realizowanego przez instytucję szkoleniową, do której łączny
czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej środkami transportu
zbiorowego przekracza 3 godziny, jeżeli wynika to z umowy zawartej z tą instytucją.
W 2019 roku ze środków Funduszu Pracy nie będą finansowane:
1) Program Aktywizacja i Integracja,
2) koszty studiów podyplomowych,
3) koszty przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w art. 44, 45 i 41 ust. 4b i 4c, art. 48a,
art. 53l ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1265 z późn. zm.),
4) świadczenia aktywizacyjne,
5) granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
6) bony zatrudnieniowe,
7) refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy
za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz
pierwszy w życiu.
8) jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie
społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
9) refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek
na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej,
10) bony stażowe,
11) pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
12) ubezpieczenie NW uczestników szkoleń.
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1. Do udziału w działaniach aktywizujących finansowanych ze środków Funduszu Pracy kierowane
będą osoby bezrobotne, które:
 mają ustalony profil pomocy oraz przygotowany wspólnie z doradcą klienta
indywidualny plan działania, zakładający skorzystanie z danej formy aktywizacji,
 nie mają możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Ponadto przy kierowaniu do udziału w działaniach aktywizujących pod uwagę brana będzie
również:
 dotychczasowa pomoc uzyskana przez osobę bezrobotną z Urzędu,
 dotychczasowa aktywność jaką wykazywała osoba bezrobotna w poszukiwaniu
zatrudnienia oraz korzystanie przez nią z propozycji pomocy przewidzianych w ustawie
przedkładanych przez doradcę klienta, w okresie poprzednich 12 miesięcy.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków pracodawców i przedsiębiorców ubiegających się o subsydiowane
formy aktywizacji uwzględniane będą:
1) długość prowadzenia działalności gospodarczej oraz stan zatrudnienia u wnioskodawcy.
Preferowani będą wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres
co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i wnioskodawcy zatrudniający
co najmniej 1 osobę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Osoby bezrobotne,
które podjęły działalność gospodarczą z wykorzystaniem jednorazowych środków
Funduszu Pracy mogą ubiegać się o subsydiowane formy po upływie 12 miesięcy od jej
podjęcia i rozliczeniu się z zawartej umowy.
2) ocena dotychczasowej współpracy z Urzędem w okresie 24 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku. Preferowani będą wnioskodawcy, którzy:
 korzystali z pośrednictwa urzędu pracy i zatrudniali osoby bezrobotne na
niesubsydiowane miejsca pracy,
 prawidłowo zrealizowali zawarte umowy oraz zatrudniali pracowników
w ramach subsydiowanych miejsc pracy na okres dłuższy niż wynikało to
z zawartych umów (tworzenie stałych miejsc pracy);
3) liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP spełniających wymagania
pracodawców, zawarta we wnioskach.
3. Wnioski dotyczące wszystkich form aktywizacji zawodowej przyjmowane będą w sekretariacie
PUP w terminach naborów ogłaszanych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej
www.pupbelchatow.pl, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na daną formę
aktywizacji.
4. Wnioski osób bezrobotnych, pracodawców i przedsiębiorców ubiegających się o subsydiowane
formy aktywizacji w 2019 rozpatrywane będą zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz przyjętymi
w dniu 15.01.2018 roku Ustaleniami, tj.:
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla
bezrobotnych,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznawania jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dofinansowaniem,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie dokonywanie refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznania bonu na
zasiedlenie,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie korzystania z usług
szkoleniowych,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie korzystania z usług
szkoleniowych realizowanych w ramach trójstronnych usług szkoleniowych,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
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 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizowania prac
interwencyjnych,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznania dofinansowania
wynagrodzenia dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznawania
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej,
 Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie warunków i trybu
refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
W przypadku braku Ustaleń dotyczących organizacji danej formy aktywizacji stosowane będą
bezpośrednio zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
1. Roboty publiczne
W 2019 roku przyjmuje się miesięczną kwotę refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia w kwocie 1.300,00 zł plus składka na ubezpieczenie społeczne od kwoty
refundowanego wynagrodzenia. Planowane jest organizowanie robót publicznych trwających
do 6 miesięcy.
W 2019 roku środki na organizację robót publicznych przyznawane będą w oparciu
o następujące kryteria:
1) zobowiązanie organizatora do zatrudnienia po okresie refundacji;
2) deklarowany okres zatrudnienia po okresie refundacji (preferowane zatrudnienie to połowa
okresu refundacji).
2. Prace interwencyjne
W 2019 roku przyjmuje się następujące miesięczne stawki refundacji:
 830,00 zł plus składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy,
 415,00 zł plus składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych w połowie wymiaru czasu pracy,
 1 000,00 zł plus składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia
w przypadku organizowania prac interwencyjnych, o których mowa w art. 59 Ustawy.
Prace interwencyjne mogą być organizowane zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez
podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów nie będących przedsiębiorcami przy rozpatrywaniu wniosków
uwzględniane będą następujące kryteria:
1) zadeklarowanie przez wnioskodawcę dalszego zatrudnienia bezrobotnego po upływie okresu
obowiązkowego zatrudnienia wynikającego z ustawy,
2) deklarowany okres zatrudnienia po upływie okresu obowiązkowego zatrudnienia
wynikającego z ustawy to minimum 30 dni.
W przypadku przedsiębiorców w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski, w których
wnioskodawcy zadeklarują dalsze zatrudnienie bezrobotnego, po upływie okresu refundacji na
okres 6 miesięcy.
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3. Prace społecznie użyteczne
W 2019 roku planowane jest organizowanie prac społecznie użytecznych trwających
do 6 miesięcy. Przyjmuje się dwie stawki refundacji świadczenia za wykonywanie prac społecznie
użytecznych:
 w wysokości 100% minimalnej kwoty świadczenia w przypadku organizowania przez
gminę prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz
opiekunów osób niepełnosprawnych,


w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia w przypadku pozostałych rodzajów
prac społecznie użytecznych.

4. Staż
W 2019 roku maksymalny okres odbywania stażu wynosił będzie do 9 miesięcy dla osób
bezrobotnych do 30 roku życia i do 6 miesięcy dla pozostałych osób bezrobotnych.
Preferowane będą wnioski, w których wnioskodawcy zadeklarują zatrudnienie po ukończonym
stażu (minimum połowa długości trwania stażu) oraz wnioski, w których staż odbywany będzie na
terenie powiatu bełchatowskiego.
5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych
W roku 2019 środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
przyznawane będą zgodnie z następującymi zasadami:
1) maksymalna kwota refundacji: 23.000,00 zł;
2) stan zatrudnienia u wnioskodawcy – preferowani będą wnioskodawcy zatrudniający
co najmniej 1 pracownika;
3) negatywnie rozpatrywane będą wnioski podmiotów, przedszkoli, szkół, żłobków lub klubów
dziecięcych, producentów rolnych, którzy będą ubiegać się o refundację na zakup środka
transportu, naczep;
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, w których wnioskodawcy zadeklarują dalsze
zatrudnienie na okres co najmniej 30 dni, po upływie wynikającego z przepisów ustawy
24-miesięcznego okresu utrzymania stanowiska pracy.
6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
W roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie 23.000,00 zł.
7. Szkolenia
W 2019 roku w pierwszej kolejności realizowane będą szkolenia wskazane przez osoby
uprawnione oraz szkolenia pod potrzeby lokalnych pracodawców w ramach trójstronnych umów
szkoleniowych (TUS). W 2019 roku osoby uprawnione będą kwalifikowane w oparciu o „Karty
oceny zgłoszenia na szkolenie grupowe/ wniosku osoby uprawnionej do skierowania na
szkolenie”.
Maksymalny koszt szkolenia wskazanego będzie wynosił 6.000,00 zł.
8. Koszty egzaminu i licencji
W 2019 roku refundowane będą koszty egzaminu i licencji do wysokości 90% przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawierania umowy.
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