…………………………………..

………………………………..

(pieczątka firmowa Organizatora

(miejscowość, data)

Robót Publicznych)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poddębicach
WNIOSEK
o organizację robót publicznych
Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz. U. Nr 5, poz. 25)

1. Pełna nazwa organizatora robót publicznych: ………………………………………………………...
………………………………………………………….……………………………………………...
2. Adres siedziby i miejsce prowadzonej działalności: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………….……………………………………………….……………...............
3. REGON …………………………………........ NIP …………………………………........................
4. Oznaczenie formy organizacyjno - prawnej prowadzonej działalności ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa banku i numer rachunku: ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………........................
6. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe …………..………………….%
7. Wnioskuję o skierowanie ……………………….........…… osób bezrobotnych do pracy w ramach
robót publicznych.
8. Niezbędne lub pożądane kwalifikacje oraz inne wymogi …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………..……………………….
9. Stanowisko pracy ( kod zawodu ) ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...…………….
…………………………………………………………………………………………………………
10. Miejsce i rodzaj prac które mają być wykonywane przez skierowane osoby bezrobotne:
…………..……………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………………………………………………....
6. Proponowany okres zatrudnienia: od …………………………….. do …………….……………….
(miesiąc, rok)

( miesiąc, rok )

7. Proponowana miesięczna wysokość wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych
…………………………………………………………………………………………………………
8. Wnioskowana wysokość refundowanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia skierowanych
bezrobotnych ………………………………………………………………………………………….
9. Deklaracja zatrudnienia po zakończonych robotach publicznych:
a) na czas nieokreślony …………….. osób
b) na czas określony ………………... osób tj. od dnia ……...............do dnia………………...
10. Źródła finansowania inwestycji: ……………………………………………………………………..
11. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, oraz nr tel. osoby upoważnionej do kontaktu z urzędem:
………………………………………………………………………………………………………..
12. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania umowy:
………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczamy, że:
1. Nie posiadamy zadłużenia z tytułu płatności na rzecz ZUS.
2. Nie posiadamy zadłużenia w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych.
3. Skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy,
z tytułu ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych, przysługujące obecnie
zatrudnionym pracownikom.
Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych z art. 233 K. k.
/„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3…”/ oświadczamy, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

.................................................
( miejscowość, data )

......................................................
(pieczęć i podpis Organizatora Robót Publicznych)

Załączniki:
1. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu poświadczającego formę prawną wnioskodawcy.
2. Uwierzytelniona kserokopia decyzji w sprawie nadania NIP .
3. Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Decyzja Starosty (Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy)
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na skierowanie ………...................... osób bezrobotnych do pracy
w ramach robót publicznych.
Dodatkowe uwagi: …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………..
( data )

……………………………………………...
(pieczęć i podpis Starosty lub osoby upoważnionej)

