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Załącznik nr 1 Regulaminu odbywania subsydiowanego zatrudnienia  
 

WNIOSEK  

o udzielenie pomocy publicznej  

na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu „Twoja szansa na zatrudnienie” 
 

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. 
 

Pomoc, o której mowa będzie udzielona ze środków otrzymanych przez Beneficjenta z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa 
na dofinansowanie realizacji projektu „Twoja szansa na zatrudnienie” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0085/17 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Priorytet VII Regionalny rynek 

pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe,  i będzie stanowić nie więcej niż 50% całkowitej 
kwoty związanej z płacą każdego z pracowników zatrudnionych w ramach subsydiowanego zatrudnienia. 

 

 
1. Dane Podmiotu: 

1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa  

2. Adres siedziby przedsiębiorstwa 

ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy 
 

3. Telefon, e-mail  

4. NIP  

5. REGON  

6. Numer PKD  

7. Forma prawna  

8. Rodzaj prowadzonej działalności  

9. Forma opodatkowania 

 

 

karta podatkowa

księga przychodów i rozchodów

pełna księgowość

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

10. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej  

11. Numer konta _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   

12. Osoba do kontaktu: 

Imię nazwisko, telefon, e-mail, stanowisko 
służbowe 

 

 

2. Wielkość przedsiębiorstwa( właściwe zakreślić) – definicja MŚP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:

 mikroprzedsiębiorstwo

 małe przedsiębiorstwo
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 średnie przedsiębiorstwo

 duże przedsiębiorstwo 

 mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity 

bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

 małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity 

bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

 średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo  zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

3. Stan zatrudnienia u przedsiębiorcy będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą: 
 

Lp. Miesiąc, rok 

Ogólna liczba 

pracowników  w 

przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy* 

Stanowisko, na którym nastąpił spadek zatrudnienia 

ze wskazaniem przyczyny, liczby osób** 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Stan zatrudnienia na 

dzień złożenia 

wniosku ( średnia z 
ostatnich zamkniętych 

12 miesięcy) :  

……………………………   

 

 

*Liczba pracowników - oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego 

roku, przy czym praca w niepełnym wymiarze godzin oraz praca sezonowa wyrażone są ułamkowymi częściami jednostek RJR.  
 

Po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty (przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się 

pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich , wychowawczych, bezpłatnych , pracowników młodocianych 

zatrudnionych w  celu przygotowania zawodowego, osób wykonujących pracę nakładczą, osób odbywających zasadniczą służbę 

wojskową oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło). 

 

** W sytuacji zmniejszenia stanu zatrudnienia w okresie ostatnich 12 m-cy podać przyczyny spadku zatrudnienia , w tym (podać 

liczbę osób): 

- zwolnienie w następstwie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika  

- zmniejszenie wymiaru czasu pracy z inicjatywy pracownika                                     

- przejście na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy                                                              

- rozwiązanie stosunku pracy w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych  

- redukcja etatów                                                                                       

- inne (podać jakie) 
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4. Rodzaj stanowisk pracy oraz ilość osób potrzebnych do zatrudnienia. 

Lp. Stanowisko Rodzaj i miejsce wykonywanych zadań, 

pożądane kwalifikacje zawodowe 
Ilość osób 

  

Deklarowany okres 

zatrudnienia 

(w miesiącach)**   
Godziny pracy 

1.  

 

 

 

 

 

   

2.  

  

 

 

   

3.  

 

 

 

 

 

   

** deklarowany okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 12 miesięcy 

 

5. Deklaracja zatrudnienia pracowników po zakończeniu subsydiowanego zatrudnienia( liczba stanowisk): 

 

a) Umowa o pracę na czas określony (min. 3 miesiące na conajmn.1/2 etatu)                 …………………………………… 
                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu) 

 
6. Wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia skierowanych Uczestników projektu wnioskowana do refundacji:  

 

 

L

p. 

Proponowany 

zawód/stanowisk

o 

Wysokość proponowanego wynagrodzenia 

(uwzględniając wnioskowaną refundację)  

Ogółem 

1 m-c 

Wynagrodzenie  

Brutto + Składki 

Płatnika 

 

 

Ogółem 

12 m-cy 

Wynagrodzenie  

Brutto + Składki 

Płatnika 

Wynagrodzenie 

brutto miesięcznie 

Składki Płatnika: 

Ubezpieczenie: 

Emerytalne, Rentowe, 

Wypadkowe, 

F.P., F.G.Ś.P. 

1.      

2.      

3.  

 

    

 

 

 
..........................................                                                  ................................................................................. 
(miejscowość data)                                                                                             (pieczęć i podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Podmiotu) 

                                                                                                       

Załączniki: 

 

1. dokument poświadczający formę prawną firmy (CEIDG/KRS/Umowa spółki cywilnej - w przypadku przedsiębiorców 

działających w formie spółki cywilnej),  

2. wypełnione i podpisane oświadczenia – stanowiące załącznik nr 1 do wniosku, 

3. deklaracja zatrudnienia Uczestników projektu – stanowiąca załącznik nr 2 do wniosku  

        4.     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż  de minimis, stanowiącym załącznik 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 238) ,które weszło w życie z dniem 11.03. 2016r 
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Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany/a…………...…………………………….………...............................................…………… 

 

                                                                                                   /imię i nazwisko/ 

 

 

reprezentujący/a 

 
 …………………………….………………………….....................................................................................................………  

 

 

……………………………………………………….……..................................………………………………………………… 

/pełna przedsiębiorcy i adres/ 

 

 

Oświadczam, że: 
 

1. Zakład nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. 

2. Nie posiadam zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

3. Nie posiadam zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym; 

4. Skierowani uczestnicy będą zatrudnieni na umowę o pracę oraz otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z 

przepisów prawa pracy, z tytułów ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych przysługujące obecnie 

zatrudnionym pracownikom na podobnych lub tych samych stanowiskach. 

5. Spełniam warunki dotyczące mojej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1) oraz Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 

z 01.10.2004. str. 2) z późn.zm. 

6. Nie uzyskałem pomocy na zatrudnienie pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub 

bardzo niekorzystnej sytuacji przekraczającej w ciągu roku 5 mln euro. W przypadku otrzymania pomocy 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem informacji o otrzymanej pomocy publicznej. 

7. Zobowiązuje się informować Realizatora projektu o wszelkich wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o 

pracę z zatrudnionym w ramach Projektu pracownikiem. 

8. Zapoznałem się z zasadami realizacji subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektu . 

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                 …………………………………..................................................……  

       (miejscowość i data)                                                                     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                   do reprezentowania Podmiotu) 
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Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia 
 

 

Deklaracja zatrudnienia Uczestników projektu 
 

Ja, niżej podpisany/a…………...…………………………….………...............................................…………… 

 

                                                                             /imię i nazwisko/ 
reprezentujący/a 

 
 …………………………….………………………….....................................................................................................………  

 

 

……………………………………………………….……..................................………………………………………………… 

/nazwa pełna przedsiębiorcy i adres/ 

 

 

Deklaruję zatrudnienie Uczestnika/ków projektu : 

 

Kryterium nr I:  deklaracja zatrudnienie na określoną liczbę miesięcy. 

(Punktacja od 0 do 3 punktów w zależności od długości okresu zatrudnienia) 

 

Deklaruję zatrudnienie  Uczestnika  projektu po zakończeniu subsydiowanego zatrudnienia na okres:* 

□ nie deklaruję – 0 punktów 

□ 3 miesiące – 1 punkt                                                   Liczba Uczestników…… 

□ 6 miesięcy – 2 punkty                                        Liczba Uczestników…… 

□ 9 miesięcy i więcej  – 3 punkty                           Liczba Uczestników…… 

 

Kryterium nr II : deklaracja zatrudnienia Uczestników w przeliczeniu na etaty: 

(Punktacja od 0 do 2 punktów w zależności zadeklarowanej części etatu) 

 
Deklaruję zatrudnienie Uczestnika  projektu na następującą cześć etatu:* 

□ nie deklaruję – 0 punktów 

□ deklaruję zatrudnienie na co najmniej ½ etatu  Uczestnika projektu  po upływie okresu subsydiowanego 

zatrudnienia – 1 punkt  

Liczba Uczestników……         

□ deklaruję zatrudnienie na 1 etat Uczestnika projektu po upływie subsydiowanego zatrudnienia – 2 punkty  

Liczba Uczestników…… 

W przypadku takiej samej liczby punktów pomoc przyznaje się Pracodawcy, który zadeklarował 

zatrudnienie Uczestnika projektu na dłuższy okres. 

 
* W przypadku gdy Pracodawca składa wniosek o więcej niż jedno subsydiowane stanowisko pracy i deklaruje zatrudnienie więcej 

niż jednego Uczestnika, w rubryce Liczba Uczestników wpisuje odpowiednie liczby. 

 

 

 
……………………………………………… 

                                                                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                    do reprezentowania Podmiotu) 


