ZASADY ORGANIZACJI ROBÓT PUBLICZNYCH
FP 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac
organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony
środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz 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.
Skierowanie w ramach robót publicznych, może uzyskać każda osoba bezrobotna. Skierowanie następuje na podstawie
indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną.
Starosta zawiera umowy, na organizację robót publicznych, w ramach przyznanego poszczególnym gminom limitu środków
Funduszu Pracy na rok 2020, przeznaczonego na ten cel.
Umowy zawiera się przede wszystkim z organizatorami, którzy gwarantują wysoką efektywność zatrudnieniową
po programie.
Efektywność zatrudnieniową osiąga się wówczas, gdy po zakończonym programie, jego uczestnik zostaje zatrudniony
ze środków własnych organizatora przez dalszy, minimum 30-dniowy okres (umowa o pracę w wymiarze minimum
połowy etatu, umowa zlecenie).
Kierując osoby bezrobotne Starosta (Dyrektor PUP) zawiera z organizatorem robót publicznych umowy :
 do 6 miesięcy, z comiesięczną refundacją nie wyższą niż 1 200,00 zł + płatne przez pracodawcę składki ZUS
na ubezpieczenia społeczne (od refundowanego wynagrodzenia), za każdy miesiąc trwania umowy, dla wszystkich
osób bezrobotnych;
 na pełne 6 miesięcy, z comiesięczną refundacją nie wyższą niż 1 400,00 zł + płatne przez pracodawcę składki ZUS
na ubezpieczenia społeczne (od refundowanego wynagrodzenia), za każdy miesiąc trwania umowy, dla osób
powyżej 50 roku życia;
Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego mają być zorganizowane roboty publiczne.
Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania
przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy
wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką
kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.
Kierując osoby bezrobotne, będące dłużnikami alimentacyjnymi, Starosta (Dyrektor PUP) zwraca pracodawcy:
 w ramach zawartej umowy na okres do 6 miesięcy, comiesięczną refundację nie wyższą niż 900,00 zł, łącznie
z płatnymi przez pracodawcę składkami ZUS na ubezpieczenie społeczne(od refundowanego wynagrodzenia),
za zatrudnienie w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.
W przypadku powstania wakatu, w okresie refundacji w ramach zawartej umowy, organizator ma obowiązek uzupełnienia
wakatu inną osobą bezrobotną skierowaną przez urząd w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wakatu.
Na wniosek organizatora robót publicznych Starosta (Dyrektor PUP) może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy
na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Wniosek o zawarcie umowy na organizację robót publicznych wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony
na stosownym formularzu urzędu, wypełnionym w sposób czytelny i jednoznaczny. Wniosek musi być zgodny ze wzorcem
zamieszczonym na stronie internetowej urzędu i nie może być modyfikowany. Wniosek złożony na nieodpowiednim
formularzu zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może rozpatrzyć wniosek o organizację robót publicznych
bez uwzględnienia niniejszych zasad.
Pomoc udzielana pracodawcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Kontakt:
PUP Chojnice, ul. Lichnowska 5, pokój 28, tel. 52 39 50 728
Podstawa prawna:
art. 57 ust. 1 - 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
z późn. zm.)
Rozporządzenie 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 opłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zasady przyjęte Uchwałą nr 9/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chojnicach z dnia 18.12.2019 r.

