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Zapraszamy pracodawców do składania w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Krośnie Odrzańskim oraz w Filii w Gubinie wniosków w sprawie refundacji
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30
roku życia.
Na podstawie art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.), Urząd może, na
podstawie

zawartej

umowy,

przyznać

pracodawcy

refundację

części

kosztów

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
zwanej

dalej

refundacją,

za

zatrudnienie

w

pełnym

wymiarze

czasu

pracy

skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
Refundacja ww. kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w
umowie, 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. Pracodawca lub przedsiębiorca jest
obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 12
miesięcy po zakończeniu okresu refundacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
Uwaga !
Ze względu na ograniczone środki finansowe Urząd po wykorzystaniu limitu środków
jakie ma do dyspozycji w bieżącym roku kalendarzowym będzie dokonywał refundacji
za rok bieżący na podstawie kolejno rozpatrzonych pozytywnie wniosków w styczniu
2018 roku.
Wnioski prosimy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim oraz w
Filii

PUP

w Gubinie.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od
dnia ich złożenia, do limitu wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych
Szczegółowych informacji udzielają:

Inspektor powiatowy – Dorota Eichberger, tel. 68 3830316, PUP w Krośnie Odrzańskim,
pok.127
Inspektor powiatowy – Anna Szymaniak, tel. 68 4558221, Filia w Gubinie, pok. nr 07

Załączniki
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