
 
 

  

Załącznik nr 1 

Regulamin dotyczący zasad udzielania wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia  

w ramach projektu 

„Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” 
nr RPDS.09.01.01-02-0078/19  

 

  

§1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Załącznik nr 1 pn. „Regulamin dotyczący zasad udzielania wsparcia w postaci subsydiowanego 

zatrudnienia w ramach projektu „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse”” zwany w dalszej 

część „Regulaminem” stanowi integralną część „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse”” zwanego w dalszej części „Regulaminem 

ogólnym”.  

2. Niniejszy „Regulamin” określa zasady udzielania wsparcia w postaci subsydiowanego 

zatrudnienia, w tym zasady naboru, kwalifikowania, wyboru Uczestników/Uczestniczek 

projektu (zwanych dalej „Uczestnikami”) oraz pracodawców/przedsiębiorców (zwanych dalej 

„Pracodawcami”), a także prawa, obowiązki oraz warunki i zakres udzielanego w ramach 

projektu wsparcia.  

3. Zapisy niniejszego „Regulaminu” są komplementarne względem zapisów „Regulaminu 

ogólnego”, którego postanowienia muszą być spełnione w pierwszej kolejności, 

aby Kandydatki/Kandydaci do projektu (zwani w dalej „Kandydatami”) mogli skorzystać 

ze wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2.  

4. Zasady udziału w pozostałych działaniach i formach wsparcia przewidzianych w projekcie 

dla Uczestników, komplementarnych względem działań, o których mowa w §1 ust. 2, określa 

„Regulamin ogólny”.  

5. W ramach działań zaplanowano środki na subsydiowane zatrudnienie dla 50 osób na okres 6 

miesięcy. Wartości te mogą ulec zmianie. W szczególnych przypadkach Realizator Projektu 

dopuszcza możliwość wydłużenia okresu subsydiowanego zatrudnienia do maksymalnie 12 

miesięcy. Warunkiem wydłużenia okresu subsydiowanego zatrudnienia jest spełnianie przez 

konkretnego Uczestnika, w momencie przystąpienia do projektu (co potwierdzone zostanie 

odpowiednimi dokumentami), definicji Osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji1 lub Osoby 

 
1 Osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:   

a) pozostaje bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,   
b) do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu nie ukończyła 24. roku życia,   
c) do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu ukończyła 50. rok życia,   
d) jest osobą dorosłą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko lub posiadającą na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066),   
e) nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji 

(ISCED) na poziomie ISCED 3 włącznie lub w okresie do dwóch lat od momentu zakończenia edukacji nie podjęła pierwszego stałego 

zatrudnienia,   
f) pracuje w sektorze lub w zawodzie, w którym różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% wyższa niż przeciętna 

różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy 

do grupy będącej w mniejszości w danym sektorze lub zawodzie,   



 
 

  

w bardzo niekorzystnej sytuacji2 oraz posiadanie przez Realizatora środków na ten cel. Każdy 

przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Decyzja Realizatora projektu odnośnie 

wydłużenia/nie wydłużenia okresu subsydiowanego zatrudnienia jest ostateczna i nie można 

się od niej odwołać.  

 

§2  

Uczestnicy wsparcia – warunki naboru i uczestnictwa  

 

1. Uczestnikami wsparcia – pracownikami, mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, 

które:  

a) znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji3,  

b) znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji4,  

c) inne kategorie pracowników.  

2. Warunkiem uczestnictwa osoby we wsparciu jest:  

a) spełnienie kryteriów obowiązkowych wymienionych w § 3 ust.1 „Regulaminu ogólnego”, 

b) zapoznanie z „Regulaminem” i akceptacja jego warunków,  

c) złożenie kompletnego, podpisanego „Formularza rekrutacyjnego/zgłoszeniowego do udziału 

w projekcie”, 

d) złożenie wymaganych dokumentów: zaświadczeń/oświadczeń i/lub innych dokumentów 

potwierdzające przynależność do danej grupy określonej w § 4 ust. 1 pkt.1.4 „Regulaminu 

ogólnego” oraz w § 2 ust. 1 niniejszego „Regulaminu”, aby udokumentować swój status5 

(w formie i terminach wskazanych przez Realizatora projektu),  

e) złożenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przebiegu ubezpieczeń 

społecznych lub o zgłoszeniu do obowiązkowych świadczeń (w formie i terminach wskazanych 

przez Realizatora Projektu),  

f) pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej (na podstawie rozmowy i złożonych dokumentów), 

g) złożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podpisanie Umowy 

uczestnictwa w projekcie; z chwilą zawarcia powyższej umowy Kandydat staje się 

pełnoprawnym Uczestnikiem projektu, 

 
jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573) oraz w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia musi poprawić 
znajomość języka, podnieść kwalifikacje lub kompetencje zawodowe lub zdobyć doświadczenie zawodowe.   
2 Osoba znajdująca się w bardzo niekorzystnej sytuacji – osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:   

a) pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu,   
b) pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu oraz spełnia co najmniej jeden z warunków wskazanych w przypisie nr 1 lit. b–g.   
2 W przypadku, kiedy możliwe jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przynależność do danej grupy obligatoryjnie należy załączyć 

zaświadczenie (np. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej 
niezdolności do pracy; zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy; zaświadczenie o korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej; 
inne;). W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata oświadczenia 
3 Osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – jak w przyp. 1.   
4 Osoba znajdująca się w bardzo niekorzystnej sytuacji – jak w przyp. 2.    
5 W przypadku, kiedy możliwe jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przynależność do danej grupy obligatoryjnie należy załączyć 

zaświadczenie (np. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej 
niezdolności do pracy; zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy; zaświadczenie o korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej; inne;). 
W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata oświadczenia. 



 
 

  

h) skierowanie Uczestnika zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju do udziału w usługach 

wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym, 

i) skierowanie Uczestnika na spotkanie z Pracodawcą – o ile Realizator projektu posiada 

w Bazie Pracodawców odpowiedni dla Uczestnika podmiot, to kieruje Uczestnika na spotkanie 

z Pracodawcą, który otrzymał zgodę na utworzenie miejsca pracy, odpowiadającego 

potrzebom i zainteresowaniom zgłaszanym przez Uczestnika. 

 

§3  

Pracodawcy – warunki naboru i uczestnictwa  

 

1. Do udziału we wsparciu uprawnieni są pracodawcy – przedsiębiorcy prowadzący aktywność 

gospodarczą niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej (od minimum 6 pełnych miesięcy 

upływających przed dniem złożenia „Wniosku o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego 

zatrudnienia” zwanego dalej „Wnioskiem” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

„Regulaminu”), w tym regularną działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 1 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/20146.  

2. Z Wnioskiem, może wystąpić jedynie podmiot prowadzący regularną aktywność gospodarczą, 

spełniający następujące kryteria:   

a) u którego utworzone miejsce pracy stanowić będzie wzrost netto liczby pracowników 

w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku gdy utworzone miejsce pracy 

nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych u danego podmiotu, utworzone 

miejsce pracy zostało zwolnione w następstwie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy, 

przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, przejścia na emeryturę 

z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy 

lub rozwiązania stosunku pracy z powodu naruszenia przez pracownika obowiązków 

pracowniczych,   

b) który nie prowadzi działalności w następujących sektorach gospodarki:   

− rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,   

− wspierających produkcję podstawową produktów rolnych,   

− wspierających przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych 

w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest 

na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów 

podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte 

pomocą,  kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części 

lub w całości producentom podstawowym,   

c) który nie prowadzi działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw 

członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, 

 
6
 Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność (aktywność) gospodarczą bez względu na jego formę organizacyjno-

prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub 
inną działalnością, a także spółki, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia lub fundacje prowadzące regularną aktywność gospodarczą, przez 
którą w myśl rozporządzenia rozumie się także regularną działalność nieodpłatną/odpłatną.  
 



 
 

  

tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 

związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,   

d) który nie prowadzi działalności, która jest uwarunkowana pierwszeństwem korzystania 

z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,  

e) który nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy 

z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn 

niedotyczących pracowników w okresie 12-stu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 

złożenia Wniosku oraz od dnia złożenia Wniosku do otrzymania refundacji,  

f) który nie zalega w dniu złożenia Wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom 

oraz z opłacaniem należnych składek do ZUS i US, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych 

danin publicznych, zobowiązań publiczno-prawnych oraz nie posiada nieuregulowanych 

w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,  

g) który  nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch 

lat przed dniem złożenia Wniosku.  

3. Pracodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w postaci refundacji kosztów subsydiowanego 

zatrudnienia, co stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 02.07.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w 

ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).  

4. W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie i uzyskania wsparcia, Pracodawca składa 

w siedzibie Realizatora projektu „Wniosek o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego 

zatrudnienia” wraz z wymaganymi dokumentami.  

5. „Wniosek o zawarcie Umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia” zawiera:  

a) dane dotyczące Pracodawcy, 

b) dane dotyczące oferowanego stanowiska pracy,  

c) informacje o wnioskowanym przez Pracodawcę wsparciu, w tym łączną liczbę 

nowotworzonych stanowisk pracy, 

d) oświadczenia, 

e) załączniki oraz dokumenty wymagane do złożenia wraz z Wnioskiem: 

− dokument/wypis z rejestru CEiDG/KRS – aktualny wyciąg potwierdzający fakt 

prowadzenia przez Pracodawcę przez minimum 6 pełnych miesięcy upływających 

przed dniem złożenia Wniosku, regularnej aktywności gospodarczej, w tym 

regularnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,  

− pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli 

i zaciągania zobowiązań w jego imieniu (jeśli dotyczy),  



 
 

  

− sprawozdanie finansowe za ostatni okres rozliczeniowy7 (tj. rachunek zysków i strat 

za ostatni okres rozliczeniowy, bilans, informację podatkową) – kopia podpisana 

przez Reprezentanta Pracodawcy,   

− aktualne oświadczenie/a lub zaświadczenie/a o niekaralności za przestępstwa 

popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014, poz. 1417) - nie starsze niż jeden miesiąc od daty 

wydania/podpisania,   

− aktualne oświadczenie lub zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek do ZUS - 

nie starsze niż jeden miesiąc od daty wydania/podpisania,  

− aktualne oświadczenie lub zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek do US - 

nie starsze niż jeden miesiąc od daty wydania/ podpisania,  

− wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis,  

− oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis,  

− oświadczenie o nieubieganiu się równolegle o środki na subsydiowane zatrudnienie 

(na to samo stanowisko) z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, ze środków 

Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznanych w ramach innych programów 

operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych,  

− oświadczenie dla podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych 

o prowadzeniu działalności,  

− oświadczenie o zabezpieczeniu realizacji umowy,  

− oświadczenie dot. tworzonego stanowiska pracy (małżonek/małżonka) – jeśli 

dotyczy,  

− załącznik do Wniosku (w przypadku tworzenia więcej niż 1 stanowisko pracy),  

− inne dokumenty związane z prowadzeniem konkretnej działalności (jeśli dotyczy),  

f) wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę upoważnioną ze strony Pracodawcy do reprezentowania firmy,  

g) Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie 

Realizatora projektu, tj. w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 102, 58 – 306, 

w godzinach pracy biura.   

6. Po otrzymaniu od Pracodawcy Wniosku wraz z kompletem dokumentów, Wniosek podlega ocenie, 

czy Pracodawca kwalifikuje się do udziału w projekcie tzn. czy spełnia wszystkie wymienione 

kryteria i nie podlega wkluczeniom. Jeśli tak, Wniosek jest kierowany 

na obrady Komisji Oceny Wniosku (zwanej dalej „KOW”).  

7. W przypadku pozytywnej decyzji KOW, Realizator projektu informuje personel projektu 

o możliwości utworzenia stanowiska pracy u przedmiotowego Pracodawcy.  

 
7 W przypadku, gdy podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania za ostatni 

okres rozliczeniowy, zobowiązany jest załączyć do Wniosku Pracodawcy dokumentację finansową za okres od dnia 

powstania podmiotu.  



 
 

  

8. Personel projektu informuje Pracodawcę o pozytywnej ocenie KOW, wyrażając zgodę 

na utworzenie stanowiska pracy. 

9. Realizator projektu, kierując się potrzebami wyrażonymi przez Pracodawcę we Wniosku, oraz 

potrzebami Uczestników, skieruje do Pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną osoby, których 

ścieżka zawodowa/edukacyjna lub indywidualne preferencje zawodowe są zgodne 

ze stanowiskiem, na jakie Pracodawca poszukuje pracownika.   

10. Ostatecznego wyboru pracownika dokonuje każdorazowo Pracodawca na podstawie wyników 

rozmowy kwalifikacyjnej i dostarczonych dokumentów aplikacyjnych, zasięgając w razie potrzeby 

opinii Realizatora projektu.   

11. Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są tak, by nie kolidowały z działaniami, w których biorą 

udział Uczestnicy.   

12. Wybór Pracodawców i Uczestników oraz kierowanie na rozmowy kwalifikacyjne, odbywa się w 

sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc.   

13. W przypadku gdy wynik spotkania między Uczestnikiem i Pracodawcą jest pozytywny, sporządza 

się protokół ze spotkania potwierdzający obustronną wolę zawarcia umowy o pracę, który 

Pracodawca przedkłada Realizatorowi projektu, wnioskując tym samym o rozpoczęcie realizacji 

przyznanego wsparcia na subsydiowane zatrudnienie. 

Realizator projektu zastrzega sobie prawo przyznania wsparcia wyłącznie w sytuacji posiadania na 

ten cel dostępnych środków w budżecie projektu, jak również w wysokości uzależnionej 

od sytuacji potencjalnego Uczestnika planowanego do zatrudnienia, o której mowa w § 2 ust. 1 – 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 

minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 z dnia 02.07.2015 r. 

14. Pracodawca i Realizator projektu podpisują „Umowę o zorganizowanie subsydiowanego 

zatrudnienia”, pod bezwzględnym warunkiem załączenia kserokopii umowy z pracownikiem, 

o której mowa w §3 ust. 16. 

15. W okresie przed i w trakcie trwania zawartej pomiędzy Realizatorem projektu a Pracodawcą 

umowy, tj. „Umowy o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia”, niezbędne jest świadczenie 

przez Realizatora projektu, na rzecz Uczestników, usług wsparcia społeczno-zawodowego 

określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. h niniejszego 

dokumentu, Pracodawca wyraża na to zgodę.  

16. W przypadku skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów zatrudnienia 

subsydiowanego, Pracodawca zobowiązuje się do utworzenia, do dnia wskazanego w „Umowie o  

zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia”, stanowiska pracy i utrzymania go przez okres 

wynikający z powyższej umowy. Po okresie, o którym mowa w umowie, Pracodawca zatrudni na 

utworzonym stanowisku pracy osobę, na rzecz której zostało przyznane wsparcie w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia, na okres minimum jednego miesiąca , na tych samych zasadach i z 

tym samym uposażeniem, na podstawie nowej umowy o pracę. Spełnienie warunku utrzymania 

stanowiska pracy przez okres wynikający z „Umowy o zorganizowanie subsydiowanego 

zatrudnienia”, oraz zatrudnienia na jeden miesiąc, na zasadach wskazanych powyżej, może 

podlegać kontroli trwałości po zakończeniu okresu realizacji Projektu.  



 
 

  

17. Zatrudnienie pracowników przez Pracodawcę, zarówno w trakcie jak i po okresie wsparcia, musi 

odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, a Pracodawca winien zwracać 

szczególną uwagę na przepisy dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością.   

 

 

 

§4 

Zatrudnienie subsydiowane  

 

1. Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane będzie na podstawie zapisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020.  

2. Pomoc ta ma na celu zachęcenie Pracodawców do zatrudniania pracowników poprzez 

ograniczenie kosztów, które musieliby ponieść na sfinansowanie ich zatrudnienia.   

3. Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia Uczestników przeznaczona jest wyłącznie 

na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę, na które składają 

się:  

a) wynagrodzenie brutto zatrudnionego pracownika,  

b) opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (składka 

emerytalna, rentowa i wypadkowa),  

c) w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, Pracodawca nie może 

wykorzystywać środków publicznych z PFRON na finansowanie tych samych kosztów, 

które refunduje w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach przedmiotowego 

projektu.  

4. Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego przyznawane jest Pracodawcom 

na podstawie „Umowy o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia” (stanowiącej 

Załącznik nr 2 do niniejszego „Regulaminu”), zawartej pomiędzy Realizatorem projektu 

i Pracodawcą, dla podpisania której niezbędnym warunkiem jest załączenie kserokopii umowy 

z Uczestnikiem, którego Pracodawca zatrudnia na subsydiowane zatrudnienie.  

5. Utworzone miejsce pracy musi stanowić wzrost netto liczby pracowników zatrudnionych 

u danego przedsiębiorcy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 lit. a.   

6. Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników wynosi 

maksymalnie 4115,73 zł miesięcznie. Kwota 4115,73 zł przewidziana jest na zatrudnienie 

pracownika na 1 etat (w przypadku wyższego wynagrodzenia, różnicę pomiędzy maksymalną 

miesięczną kwotą rzeczywiście wydaną ponosi Pracodawca). W przypadku zatrudnienia na 

wymiar etatu niższy maksymalna intensywność pomocy będzie proporcjonalnie niższa.  

7. Pracodawca zobowiązany jest do informowania Realizatora Projektu o wypadkach 

wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z zatrudnionym w ramach Projektu pracownikiem.  

8. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, Pracodawca 

który nie dopełnił warunków Umowy, zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami 

naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. Wyjątkiem jest 



 
 

  

przypadek zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych z winy 

pracownika. W tym przypadku nie następuje złamanie zasad pomocy publicznej i koszty 

poniesione do dnia zwolnienia pracownika są kwalifikowalne. W sytuacji, gdy pracownik, 

z uzasadnionych przyczyn, sam zrezygnuje z pracy, o czym wcześniej zostanie poinformowany 

Realizator projektu, należy uznać, że koszty poniesione na rzecz tego pracownika 

są kwalifikowalne do momentu zakończenia stosunku pracy.  

9. W przypadku niezdolności zatrudnionego Uczestnika Projektu do pracy przez część miesiąca 

lub wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku 

Uczestnika powyżej 50 roku życia do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) refundacja 

przysługuje w wysokości określonej w Umowie, o ile Pracodawca, pomimo niezdolności 

pracownika do pracy i tak poniósł koszty wynagrodzenia w ww. wysokości. Jeżeli Pracodawca 

poniósł niższe koszty niż określone w Umowie, kwota refundacji przysługuje w wysokości 

faktycznie poniesionych kosztów.  

10. Za okres niezdolności Uczestnika Projektu do pracy wskutek choroby trwającej łącznie powyżej 

33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku Uczestnika powyżej 50 roku życia powyżej 

14 dni w ciągu roku kalendarzowego) lub urlopu bezpłatnego lub opieki nad chorym 

dzieckiem/członkiem rodziny refundacja nie przysługuje.  

11. Subsydiowane, nowo utworzone przez Pracodawcę miejsce pracy nie może być stworzone 

dla współmałżonka/ki Pracodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą w ramach której ma powstać stanowisko pracy.   

 

 

§ 5  

Subsydiowanie zatrudnienia – refundacja kosztów  

 

1. Refundacje przyznane są na podstawie „Umowy o zorganizowanie subsydiowanego 

zatrudnienia” dotyczącej refundacji części/całości kosztów wynagrodzenia zatrudnionych 

Uczestników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.    

2. Refundacja dokonywana jest na podstawie „Wniosku o refundację kosztów subsydiowanego 

zatrudnienia” (zwanego dalej „Wnioskiem o refundację”) stanowiącego załącznik do „Umowy 

o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia”, składanego przez Pracodawcę każdorazowo 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/okresie, w którym Pracodawca poniósł koszty 

związane z wynagrodzeniem Uczestnika.  

Realizator projektu dopuszcza możliwość, na wniosek Pracodawcy, dokonywania rozliczeń 

kwartalnych, tj. płatności za koszty związane z wynagrodzeniem Uczestnika poniesione przez 

Pracodawcę w okresie trzech miesięcy, przy czym wybór dokonywanej formy rozliczeń – 

miesięcznych lub kwartalnych – jest dokonywany przez Pracodawcę w momencie otrzymania 

wsparcia i nie może ulec zmianie w okresie jego realizacji.  

3. Refundacja realizowana jest po zweryfikowaniu przez Realizatora projektu prawidłowości 

i kompletności dostarczonych przez Pracodawcę dokumentów.   

W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności złożonych dokumentów, Realizator może 

wezwać Pracodawcę do uzupełnień, ich nie złożenie w terminie określonym przez Realizatora, 

może skutkować odmową wykonania refundacji.  



 
 

  

4. Do Wniosku o refundację Pracodawca załącza dokumenty dot. wyłącznie nowo utworzonego 

stanowiska pracy:   

a) kserokopię listy płac,   

b) wyciąg z rachunku bankowego (w przypadku płatności dokonywanych przelewem) 

lub potwierdzenie dokonania transakcji (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne 

formy potwierdzenia dokonania płatności, po indywidualnym uzgodnieniu z Realizatorem 

projektu) - wynagrodzenie Uczestnika netto,   

c) kserokopię listy obecności skierowanego Uczestnika,   

d) kserokopię deklaracji ZUS DRA, imiennych raportów RCA/RSA oraz kserokopię 

dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia 

społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych,   

e) kserokopię przelewu z tytułu płatności podatków od wynagrodzeń zatrudnionych 

Uczestników Projektu (na kserokopii przelewu/wyciągu bankowego oświadczenie 

Pracodawcy, że kwota przelewu zawiera opłaty za osobę/osoby zatrudnione w ramach 

Projektu). 

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” imienną 

pieczątką przez osobę uprawnioną ze strony Pracodawcy na każdej kserowanej stronie. 

W przypadku braku kompletu dokumentów refundacja nie będzie dokonana.   

5. Realizator projektu dokona refundacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego 

Wniosku o refundację przez Pracodawcę.   

6. W przypadku nieprzepracowania przez Uczestnika pełnego miesiąca (dotyczy pierwszego 

i ostatniego miesiąca trwania umowy) refundacji podlegać będzie kwota proporcjonalna 

do liczby dni kalendarzowych przepracowanych w stosunku do pełnego miesiąca, przyjmując 

faktyczną liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu.   

7. Refundacji nie podlegają:   

− zasiłki z ubezpieczenia społecznego,   

− składki na Fundusz Pracy,   

− składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,   

− koszt badań lekarskich, 

− koszt szkoleń BHP, 

− odzież robocza,   

− środki czystości,   

− dopłaty do biletów,   

− dopłaty lub pożyczki z funduszu socjalnego i mieszkaniowego,   

− koszty narzędzi, materiałów,  

− środki obrotowe, tj. towar oraz artykuły zużywalne,  

− wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,   

− trzynaste pensje oraz nagrody jubileuszowe,   

− przyznany przez Pracodawcę ekwiwalent,   

− premie uznaniowe,   



 
 

  

− inne świadczenia związane z pracą.   

 

 

 

§ 6 

Zabezpieczenie realizacji umowy z Pracodawcą  

 

1. W celu zabezpieczenia realizacji „Umowy o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia”, 

Pracodawca w dniu jej podpisania składa zabezpieczenie w formie: Weksla in blanco 

z poręczeniem wekslowym (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisany 

w obecności pracownika reprezentującego Realizatora projektu). Zwrot lub zniszczenie weksla 

nastąpi niezwłocznie po wywiązaniu się przez Pracodawcę ze wszystkich postanowień umowy, 

na wniosek Pracodawcy.  

2. W przypadku Przedsiębiorcy pozostającego w związku małżeńskim (nie dotyczy fundacji, 

stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych), jeśli obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, 

wymagana jest zgoda współmałżonka na złożenie zabezpieczenia o którym mowa w §6 ust. 1  

i zawarcie Umowy, w postaci złożenia oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka 

zobowiązań wynikających z Umowy, o której mowa w §6 ust. 1. 

3. Wnoszone przez Pracodawcę zabezpieczenie zabezpiecza zapisy Umowy, o której mowa 

w §6 ust. 1, w tym trwałość miejsca pracy. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu dopiero 

w momencie wywiązania się przez Pracodawcę z zapisów Umowy, w tym utrzymaniu trwałości 

miejsca pracy po okresie wsparcia udzielanego w Projekcie.   

 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe  

 

1. Pracodawcy i Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami niniejszego „Regulaminu” 

oraz „Regulaminu ogólnego” wraz z załącznikami, oraz do ich przestrzegania.  

2. Prawa i obowiązki Realizatora projektu:  

a) Realizator projektu, w dniu podpisania „Umowy o zorganizowanie zatrudnienia 

subsydiowanego”, zobowiązany jest wydać Pracodawcy zaświadczenie o udzielonej 

pomocy de minimis. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przez 

Pracodawcę, Realizator projektu wystawi korektę zaświadczenia opiewającą na niższą 

kwotę,  

b) Realizator projektu kieruje i pokrywa koszt wstępnych badań lekarskich oraz wstępnego 

szkolenia BHP Uczestnika projektu (wykonywane przed rozpoczęciem pracy), 

c) Realizator projektu zastrzega sobie prawo do korekt kwartalnych wypłat środków 

w przypadku niezatwierdzenia przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu 

sprawozdań okresowych składanych przez Realizatora projektu. Korekty będą 

realizowane w postaci dopłat (na rachunek wskazany przez Pracodawcę) lub potrąceń 

przy kolejnych rozliczeniach z Pracodawcą,   



 
 

  

d) Realizator projektu zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości przebiegu 

zatrudnienia, jak również efektywności realizacji projektu po jego zakończeniu,   

e) w przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków Umowy, Realizator projektu 

zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy bez wypowiedzenia z winy Pracodawcy, 

a Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu całości środków przekazanych na 

realizację przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia Umowy,   

f) Realizator projektu, w przypadku wystąpienia w jego trakcie sytuacji niestandardowych 

lub takich, w stosunku do których występują uzasadnione wątpliwości co 

do kwalifikowalności kosztów ponoszonych na ich realizację, pozostawiają sobie prawo do 

konsultacji takich przypadków z Instytucją Pośredniczącą i podejmowanie decyzji 

o sfinansowaniu bądź nie, takich wydatków w oparciu o opinię Instytucji Pośredniczącej, 

która dla Realizatora projektu będzie opinią ostateczną i wiążącą,  

g) Realizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 

„Regulaminie”.  

3. Prawa i obowiązki Pracodawcy:  

a) Pracodawca zobowiązuje się dostarczyć na prośbę Realizatora projektu wszelkie inne 

dokumenty i informacje związane z przebiegiem realizacji programu w ramach 

monitoringu prowadzonego przez Realizatora Projektu zgodnie z wymogami 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu,   

b) Pracodawca zobowiązuje się udostępnić Realizatorowi projektu i innym instytucjom 

uprawnionym do kontroli wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy,  

c) Pracodawca zobowiązuje się przechowywać dokumenty dotyczące realizacji projektu 

przez okres 10 lat podatkowych, licząc od dnia podpisania „Umowy na organizację 

subsydiowanego zatrudnienia”, 

d) W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków Umowy, Realizator projektu 

zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy bez wypowiedzenia z winy Pracodawcy, a 

Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu całości środków przekazanych na 

realizację przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia Umowy. 

Niedotrzymanie przez Pracodawcę terminu zwrotu środków, spowoduje naliczenie 

odsetek ustawowych naliczonych od dnia przekazania środków,   

e) Realizator projektu, w przypadku wystąpienia w jego trakcie sytuacji niestandardowych 

lub takich, w stosunku do których występują uzasadnione wątpliwości co do 

kwalifikowalności kosztów ponoszonych na ich realizację, pozostawiają sobie prawo do 

konsultacji takich przypadków z Instytucją Pośredniczącą i podejmowanie decyzji o 

sfinansowaniu bądź nie, takich wydatków w oparciu o opinię Instytucji Pośredniczącej, 

która dla Realizatora projektu będzie opinią ostateczną i wiążącą.  

4. Prawa i obowiązki Uczestnika:  

a) Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia subsydiowanego zatrudnienia we wskazanym 

terminie i miejscu wykonywania,  

b) sumiennego i starannego wykonywania zadań i obowiązków osoby zatrudnionej, 

stosowania się do poleceń Podmiotu i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są 

sprzeczne z przepisami prawa,   



 
 

  

c) przestrzegania ustalonego czasu pracy oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego 

w zakładzie pracy,   

d) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u Podmiotu, w szczególności zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,   

e) dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić podmiot na szkodę,   

f) przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,   

g) utrzymywania stałego kontaktu z Realizatorem projektu,   

h) Informowania o zmianach sytuacji zawodowej.  

5. Ostateczna interpretacja zapisów „Regulaminu” należy do Realizatora projektu działającego z 

upoważnienia i w porozumieniu z Pracodawcą.    

6. Kwestie sporne nieuregulowane w „Regulaminie” rozstrzygane będą przez Realizatora projektu 

w porozumieniu z Pracodawcą i/lub Uczestnikiem.   

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym „Regulaminem” zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego.   

  

  

Załączniki  

  

Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie „Umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia” – wzór  
Załącznik nr 2 - Umowa o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia – wzór  
Załącznik nr 3 - Wniosek o refundację kosztów subsydiowanego zatrudnienia – wzór  
Załącznik nr 4 - Weksel in blanco – wzór  
Załącznik nr 5 - Deklaracja wekslowa – wzór  
Załącznik nr 6 - Karta oceny formalnej - wzór  
Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej - wzór  

 


