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UMOWA NR …/SUB/RP10 

w sprawie udzielenia pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia 

 
zawarta w dniu ………. 2018 r. pomiędzy: 

 

Podkarpacką Agencją Konsultingowa Doradczą Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Staszica 7, 38-

200 Jasło, NIP: 685-100-45-21, REGON: 370249017, KRS 0000144369, reprezentowaną przez:  

Wiesława Tomasika – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części umowy Realizatorem Projektu, 

 
a 
 

[nazwa] [adres] [nip [regon] 

reprezentowanym przez: 

[imie nazwisko - stanowisko] 

zwaną w dalszej części umowy Pracodawcą. 

 

§ 1 
 

1. Umowa w sprawie udzielenia pomocy publicznej innej niż de minimis  na subsydiowanie 

zatrudnienia zostaje zawarta w ramach projektu „Twoja szansa na zatrudnienie”  nr projektu 

RPPK.07.01.00-18-0085/17, realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.  

2. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zwrotu na rzecz Pracodawcy kosztów wynagrodzenia 

brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego 

Uczestnika  ww. projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2.07.2015 w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na 

lata 2014–2020. 

 

3. Pracodawca zatrudni Uczestnika projektu Pana/Panią…………………., zamieszkałego/łą ul. 

……………, kod i miejscowość, Pesel: ………………, w pełnym wymiarze czasu pracy, na 

stanowisku: …………………………………………w firmie: 

……………………………………………………………………………………………………..z 

siedzibą: ul. ……………….., kod i miejscowość.  

Uczestnik objęty wsparciem projektu będzie posiadał wskazane przez Pracodawcę kwalifikacje. 

 

4. Pracodawca zatrudni Uczestnika objętego wsparciem projektu w okresie od dnia .......… r. do 

dnia…………………r. (minimum ……. miesięcy),  w tym: 

a) na minimum 12 miesięcy w wymiarze 1 etat 

oraz 

b) na minimum ………..miesięcy w wymiarze ………etatu  po upływie okresu subsydiowanego 

zatrudnienia. 
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5. Za okres od dnia ……………..r. do dnia ………… r.(maksimum 12 miesięcy) Realizator 

projektu zwracał będzie Pracodawcy do 50% kosztów poniesionych  na wynagrodzenie brutto wraz 

ze składkami, będące kosztem Pracodawcy z tytułu zatrudnienia Uczestnika Projektu w ramach 

zatrudnienia subsydiowanego. 
 

§ 2 

 

Pracodawca zobowiązuje się do: 

1. Zawarcia z Uczestnikiem objętym wsparciem projektu umowy o pracę  w pełnym wymiarze 

czasu pracy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w okresie trwania subsydiowanego zatrudnienia 

oraz na ……..etatu  na okres nie krótszy niż  ………miesięcy po upływie okresu subsydiowanego 

zatrudnienia. Do okresów zatrudnienia nie będą wliczane urlopy bezpłatne. 

2. Zapewnienia skierowanemu Uczestnikowi objętemu wsparciem projektu warunków pracy 

zgodnych z przepisami BHP oraz p.poż. 

3. Przekazania do Realizatora projektu kopii umowy o pracę zawartej z Uczestnikiem projektu oraz 

pozostałych załączników do niniejszej umowy,   w terminie do 7 dni, licząc od dnia jego 

zatrudnienia. 

4. Przedkładania wniosku o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia brutto wraz ze 

składkami za skierowanego Uczestnika objętego wsparciem projektu w terminie do 30 dni po 

zakończeniu miesiąca/ opłaceniu wszystkich składek przez Pracodawcę, na  Uczestnika  którego 

refundacja dotyczy. W sytuacji złożenia niepoprawnie wypełnionego wniosku termin  zostanie 

wydłużony  o czas niezbędny do dokonania poprawy wniosku. 

5. Niezwłocznego przekazywania na pisemny wniosek Realizatora projektu – informacji 

niezbędnych dla oceny prawidłowości realizacji zatrudnienia subsydiowanego, monitoringu i 

wykonywania obowiązków sprawozdawczych uregulowanych odrębnymi przepisami. 

6. Niezwłocznego przekazywania informacji PAKD  Sp. z o.o. o sytuacjach mogących mieć wpływ 

na dotrzymanie postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie nie utrzymania okresu 

zatrudnienia, określonego w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy. 

7. Przedkładania wraz z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenie, oświadczenia 

o stanie średniorocznego zatrudnienia netto u Pracodawcy  za ostatnie zamkniętych 12 miesięcy. 

8. Przekazania do Realizatora projektu  oświadczenia o kontynuowaniu zatrudnienia po okresie 

objętym subsydiowaniem zatrudnienia w terminie 7 dni od zakończenia tego okresu oraz kopii 

umowy o pracę zawartej z Uczestnikiem projektu po okresie subsydiowanego zatrudnienia. 

 

§ 3 
 

1. Realizator projektu zobowiązuje się do refundacji przez okres wymieniony w § 1 pkt. 5 kosztów 

poniesionych na wynagrodzenie brutto wraz ze składkami, będących kosztem Pracodawcy z tytułu 

zatrudnienia Uczestnika objętego wsparciem projektu, w formie przelewu bankowego, na konto 

Pracodawcy nr  ……………………………………………………………………………………, 

w wysokości  nie większej  niż 1206,00 zł ,( słownie jeden tysiąc dwieście sześć 00/100 złotych) , 

za uczestnika objętego wsparciem projektu zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, za 

pełny miesiąc zatrudnienia, w terminie  30  dni od  złożenia wniosku  o refundację  przez 

pracodawcę , zgodnie z zapisami w regulaminie. W przypadku niepełnych miesięcy wynagrodzenie 

liczone jest proporcjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Łączna kwota refundacji za okres 12 miesięcy za jednego uczestnika objętego wsparciem 

projektu w pełnym wymiarze czasu pracy  wyniesie nie więcej 14 472,00 złotych 

( słownie: czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 00/100 złotych). 
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§ 4 

 

1. Realizator projektu ma prawo do rozwiązania umowy, w każdym czasie, w następujących 

przypadkach: 

a. nie utrzymania wzrostu netto liczby pracowników u Pracodawcy przez okres trwania umowy, 

b. nie utrzymania okresu zatrudnienia, określonego w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy, a skrócenie 

okresu zatrudnienia nastąpiło z powodu wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę z 

uczestnikiem objętym wsparciem projektu z powodów innych niż naruszenie obowiązków 

pracowniczych, 

c. przekroczenia intensywności udzielonej pomocy publicznej  

d. naruszenia innych  warunków umowy. 

2. Pracodawca zobowiązany jest zwrócić całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi 

jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy, w przypadku niedotrzymania z 

przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, warunków dotyczących udzielenia pomocy na 

subsydiowanie zatrudnienia, tj: 

a. nie utrzymania okresu zatrudnienia, określonego w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy, 

b. nie utrzymania wzrostu netto liczby pracowników u Pracodawcy przez okres trwania umowy, 

c. przekroczenia intensywności udzielonej pomocy publicznej  

d.  naruszenia innych warunków umowy. 

3. Jeżeli pracownik/Uczestnik projektu  sam złoży wypowiedzenie, koszty poniesione na rzecz tego 

pracownika są kwalifikowalne do momentu zakończenia stosunku pracy.  

§ 5 

 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdym czasie wizytacji 

monitorująco – sprawdzającej w siedzibie Pracodawcy i miejscu wykonywania zatrudnienia 

subsydiowanego przez Uczestnika objętego wsparciem projektu w zakresie przestrzegania przez 

Pracodawca obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną  na subsydiowanie zatrudnienia 

pracowników zalicza się ponoszone w okresie 12 miesięcy przez Pracodawcę  koszty płac nowych 

pracowników będących uczestnikami projektu, na które składają się wynagrodzenie brutto wraz ze 

składkami w wysokości określonej w § 3 pkt.1,2. 

2. Intensywność pomocy  publicznej  udzielonej w ramach niniejszej umowy wynosi do 50% 

kosztów kwalifikowanych. 

 

§ 7 

 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie aneksu. 

 

§ 8 

 

1. Spory mogące wynikać w przyszłości na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Realizatora projektu, jednakże strony umowy będą dążyć do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporów. 

 

§ 9 
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1. Strony umowy mają obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z umową przez okres 

co najmniej 10 lat od dnia jej zawarcia. 

2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 

zaprzestania działalności, zobowiązuje się Pracodawcę do pisemnego poinformowania Realizatora 

projektu o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z otrzymaną pomocą  publiczną. Koszty 

archiwizacji ponosi Pracodawca.  

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2.07.2015 w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

EFS na lata 2014–2020. 

2. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z 26.06.2014). 

4. Kodeksu Cywilnego. 

5. Regulaminu odbywania subsydiowanego zatrudnienia w projekcie „Twoja szansa na 

zatrudnienie”. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                                      

.......................................................                                                  ............................................ 

Pracodawca                                                                                                Realizator projektu 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia badań lekarskich pracownika – uczestnika projektu 

2. Kopia szkolenia BHP i ppoż. pracownika – uczestnika projektu 

3. Kopia umowy o pracę z uczestnikiem projektu 

4. Deklaracja ZUA potwierdzająca zgłoszenie uczestnika projektu do ZUS. 

5. Oświadczenie o stanie średniorocznego zatrudnienia netto u Pracodawcy na dzień 

    podpisania umowy. 
 


