
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Kołobrzegu 
nr 2/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r. 

  
             (pieczęć firmowa pracodawcy) 
 

…………………………………………………. Starosta Kołobrzeski 
(data wpływu wniosku i pozycja rejestru zgłoszeń) za pośrednictwem  

Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kołobrzegu 
 
 
 
 

Pouczenie dla Wnioskodawcy: 
- wniosek należy wypełnić starannie i czytelnie –drukowanymi literami; 
- prosimy o odpowiedź na wszystkie zawarte we wniosku pytania, a w przypadku gdy zadane pytanie nie dotyczy  
  Wnioskodawcy proszę wpisać „nie dotyczy”; 
- wszystkie kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku proszę potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem; 
- zabrania się używania korektora, wszelkie pomyłki przekreślić i postawić swoją parafkę; 
- rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów; 
- wniosek niekompletny i nieprawidłowo sporządzony nie będzie rozpatrywany; 
- sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków; 
- w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nie przysługuje odwołanie.  

                              
 

      W N I O S E K 
o organizację i finansowanie robót publicznych 

          
       
      na zasadach  określonych w ustawie   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji  zatrudnienia  i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U z 2008 r. nr 69, poz. 415, z póżn. zm.)  oraz   rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  
Społecznej z dnia 07 stycznia  2009 r.  w  sprawie organizowania prac interwencyjnych  i  robót publicznych 
oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia (Dz.U. Nr 5, poz. 25). 
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 

 
I. Dane dotyczące Pracodawcy 
    
1. Nazwa i adres  organizatora robót 

publicznych………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………       e-mail : 
………………………………………… 
  tel.                 fax  
 
NIP  ---    REGON      EKD     
 
FORMA PRAWNA : ………………………………………… 
 
2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego pracodawcy: 
………………………………………………………. 

------



 
 
3. Imię i nazwisko, nazwa stanowiska służbowego, adres e-mail oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej 

do reprezentowania organizatora 

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

……………………………………………………………………………………………………………………
… 
4. Informacja na temat formy refundacji: 
 

B. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA OSÓB 

BEZROBOTNYCH W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH: 

Prosimy 

zaznaczyć 

właściwe ! 

Wnioskuję o zorganizowanie robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy na 

zasadach określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z 

późn. zm.) dla osób bezrobotnych: długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy albo kobiet, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka; powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych, 

bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; samotnie 

wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotnych, którzy po 

odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawnych, a także  

bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów - na okres refundacji do 6 miesięcy. 

 

Wnioskuję o zorganizowanie robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy na 

zasadach określonych w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 

dla osób bezrobotnych: długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o 

którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka; powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych, bez 

doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujących co 

najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary 

pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawnych, a także  bezrobotnych 

będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów - na okres refundacji do 12 miesięcy (refundacja co 2-

gi miesiąc). 
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Wnioskuję o zorganizowanie robót publicznych w wymiarze nieprzekraczającym połowy 

wymiaru czasu pracy na zasadach określonych w art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 

69, poz. 415 z późn. zm.) dla osób bezrobotnych do 25. roku życia i bezrobotnych 

długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 

50 ust. 2 pkt 2 ustawy albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  

na okres refundacji do 6 miesięcy (dotyczy w szczególności bezrobotnych 

zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów- art. 57 ust. 5 w/w 

ustawy).  

 

 
5. Wnioskowana miesięczna wysokość refundowanego wynagrodzenia z Funduszu Pracy za każdego 
zatrudnionego w ramach  robót publicznych bezrobotnego : 
 
    zł + ,% FUS od tej  kwoty. 
 
II. Informacja na temat oferowanych miejsc pracy oraz wymagań wobec kandydatów: 

1. Wnioskowana liczba kandydatów ogółem:………………………….. 

2. Kwalifikacje i inne niezbędne wymagania przy wykonywaniu robót publicznych przez bezrobotnego  
 
   /wykształcenie, staż pracy, umiejętność, specjalność, inne /: 
   
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
   
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
3. Imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia bezrobotnego proponowanego przez pracodawcę do  
zatrudnienia w ramach  robót publicznych: 
1…………………………………………………………  
5…………………………………………………………. 
2…………………………………………………………  
6………………………………………………………….  
3…………………………………………………………  
7………………………………………………………….  
4…………………………………………………………. 
8…………………………………………………………  
 
III. Proponowane warunki pracy: 

1.Wymiar czasu pracy:  

……………………………………………………………………………………………… 

2. Zmianowość:  

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. Godziny pracy: 

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

4. Planowany termin zatrudnienia: 

…………………………………………………………………………………... 

5. Miejsce wykonywania pracy 

……………………………………………………………………………………… 

6. Wynagrodzenie miesięczne brutto 

………………………………………………………………………………... 

7. Organizator wskazuje i upoważnia do zawarcia z Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu umowy o  
 
   zatrudnienie  bezrobotnych w ramach robót publicznych Pracodawcę : (nazwa i adres pracodawcy)* 
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
   Tel.  -  fax - 
 
  e-mail  : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  NIP ---    REGON    EKD   
 
   FORMA  PRAWNA : 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Dane osoby reprezentującej Pracodawcę :  
 
 
 
.......................................................                                              …………………………………………. 
       /nazwisko i imię/                                                                                     /stanowisko/ 
 
 
* w przypadku kiedy Organizator robót publicznych jest jednocześnie Pracodawcą wpisać nie dotyczy.                     
Równocześnie oświadczam: 
•  że jestem / nie jestem* beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404  z późn. zm.). 
•  że nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację 
• że organizacja robót publicznych nie zagrozi likwidacji lub upadłości podmiotowi gospodarczemu realizującemu takie 

same zadania jak wykonywane przez skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych. 
•  że nie znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) 
   nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem  w  
   zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu / Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3 
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Świadom/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych ( art. 233 k.k.), 
oświadczam,  
że dane zawarte  w niniejszym wniosku i załączonych do niego dokumentach są zgodne z prawdą: 
 
 
…………………………………………                                               …………………………………….. 
            /data/                                                                                                        /podpis wnioskodawcy                                   
   
Pracodawca upoważniony przez Organizatora  robót publicznych do  zawarcia  umowy z PUP 
zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie (wzór do pobrania na stronie 
pupkolobrzeg.finn.pl zakładka pliki do pobrania) o tym, że: 
 
• nie znajduje się w stanie likwidacji, ani upadłości   
• nie znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art.1 pkt 7 rozporządzenie Komisji (WE)   
  nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  ze wspólnym      
  rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu / Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI : 
1.  Kserokopię   dokumentu  poświadczającego  formę prawną istnienia firmy,  wpis do ewidencji 
działalności  
     gospodarczej lub rejestru sądowego, kopia protokołu lub rozporządzenia organu powołującego. 

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ) 
2.  Zgłoszenie wolnego miejsca pracy w ramach robót publicznych  /na druku PUP, zał. nr 1/ 
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed dniem złożenia wniosku ).  
4. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu  składek  (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia wniosku).  
5. Zaświadczenie o nadaniu NIP- u   ( kserokopia) 
6.  Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON ( kserokopia) 
 
Na czas uzyskania zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz US i ZUS dopuszcza się złożenie 
 stosownych oświadczeń.  
 
Uwaga: Wymienione wyżej załączniki , potwierdzone za zgodność z oryginałem są niezbędne 
do rozpatrzenia wniosku.  
 
                                                                    
Jeżeli Organizator na podstawie § 6 ust. 2i 3 rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej z dnia 
07 stycznia  2009 r.  w  sprawie organizowania prac interwencyjnych  i  robót publicznych oraz 
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia (Dz.U. Nr 5, poz. 25) 
 wnioskuje o dokonanie zaliczki ze środków z Funduszu Pracy na poczet wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenie społeczne, to powinien do wniosku o organizację robót publicznych dołączyć wniosek o 
wypłatę zaliczki. 
  
 
CZĘŚĆ D  Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu: 
 
• Informacja pracownika na stanowisku merytorycznym ds. organizowania prac interwencyjnych i robót 

publicznych 

Wniosek kompletny/niekompletny* 
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Wniosek poprawny/niepoprawny* pod względem formalnym 

Wniosek poprawny/niepoprawny* pod względem merytorycznym 

(*niepotrzebne skreślić ) 

Uwagi: 

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

…………………………………………………………………………………………………………

…. 

……………………………….  

 ( data,  podpis i pieczątka pracownika )  

 

• Informacja pośrednika pracy: 

Posiadamy kandydatów na stanowisko/a : Nie posiadam kandydatów na stanowisko/a : 

…………………………………………… ……………………………………………… 

…………………………………………… ……………………………………………… 

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

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

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

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 (data, podpis i pieczątka pracownika)  (data, podpis i pieczątka pracownika) 

• Opinia Kierownika Działu Rynku Pracy: 

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

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

. 

 

……………………………..  

 (data, podpis i pieczątką pracownika)   

 

 

• Decyzja Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu: 

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

…………………….. ………………………………. 

  ( data )                                                                                                                                        ( podpis i pieczątka) 
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DODATKOWA PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW 
 
 W przypadku kiedy ilość złożonych wniosków będzie na tyle duża, że Powiatowy Urząd 

Pracy w Kołobrzegu nie będzie posiadał wystarczających środków finansowych na zrealizowanie 

wszystkich poprawnych formalnie wniosków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu 

powoła komisję ds. rozpatrywania wniosków w celu dokonania dodatkowej oceny wniosków w 

oparciu o niżej wymienione kryteria. 

 
Elementy składowe wniosku Maksymalna liczba 

punktów 

Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie zatrudnienia 

* w przypadku,  gdy realizacja zatrudnienia odbywa się tylko za pośrednictwem 

procedur konkursowych (jednostki administracji państwowej i samorządowej, 

służba cywilna )  

20  

 

*10 

Treść merytoryczna 

 czy uzyskane w trakcie robót publicznych kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe  są poszukiwane na rynku pracy (0-5 pkt); 

 czy proponowany program robót publicznych zapewnia istotny rozwój 

kwalifikacji zawodowych 

        (0-5 pkt); 

 czy wymagania stawiane kandydatom na roboty publiczne, dotyczące ich  

kwalifikacji są istotne z punktu widzenia zaproponowanego programu 

robót publicznych (0 -5 pkt). 

 

15 

Dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu 

 czy firma korzystała ze środków Funduszu Pracy kierowanych na 

aktywizację zawodową osób bezrobotnych i jaka była efektywność po 

zakończeniu okresu subsydiowania lub po zakończeniu umowy 

stażowej/przygotowania zawodowego w miejscu pracy  (0-5 pkt) 

 

5 

 

Ilość miejsc zatrudnienia w ramach robót publicznych zorganizowanych dla kobiet  5 

  
Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmie Starosta, po zasięgnięciu 

opinii komisji. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w terminie do 2 tygodni od daty posiedzenia komisji 

powiadomi wnioskodawców o  decyzji Starosty. 
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Załącznik nr 1 do  
Wniosku o organizację i finansowanie robót publicznych 

 

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA / OFERTA PRACY * 
 

I. Informacje dotyczące pracodawcy  
1. Nazwa i adres  pracodawcy  (pieczęć firmowa)  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

NIP:  

2. Nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej pracodawcę  

…………………………………………………………………… 

kontakt telefoniczny………………………………………….. … 

e-mail ……………………………………..………………….. … 

4. Dokumenty aplikacyjne wymagane przez pracodawcę  
(np. CV+LM): 

……………………………………….................... 

…………………………………………………………………… 

3. Rekrutacja 
 
Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej rekrutację: 

………………………………….…………….…….. 

Rekrutacja potrwa do …………………………………………… 

 

Forma kontaktu:  

Osobiście               w godzinach ………… - ………….. 

                               miejsce zgłoszenia………………………....... 

Telefonicznie         nr telefonu …………………, ………………. 

                               w godzinach ………… - ………….. 

Listownie               na adres ……………………………………... 

E-mail                    na adres …………………………….. ……… 

5. Numer Statystyczny 
pracodawcy (regon)  
 
 

6. Forma prawna 
1) przedsiębiorca prywatny 
2) przedsiębiorstwo państwowe 
3) spółka ( jaka?) …………….. 

7. Podstawowy rodzaj 
działalności wg PKD 
 

8.Liczba zatrudnionych 
pracowników 
                

II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
9.  Nazwa zawodu 

1)…………………………….

2)……………………………. 

10. Nazwa stanowiska 

1)……………………………………….

2)………………………………………. 

11. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy 

1)……………………………………………………….. 

2)……………………………………………………….. 

12. Kod zawodu 

1)…………………………….. 

2)…………………………….. 

 

13. Nr Pracodawcy 
 
 

14. Miejsce wykonywania pracy 
 
………………………………………………………………… 

18. Wysokość wynagrodzenia 
 
 
……………………………… 

15. Dodatkowe informacje 
 (np. możliwość 
zakwaterowania)    
 
……………………………… 
 
……………………………… 
19. Data rozpoczęcia 
zatrudnienia  
 
  ……………………………. 

16. Rodzaj umowy 
 
1) na czas nieokreślony  
2) na czas określony   
3) praca sezonowa  
4) umowa zlecenie 

inne 

17. Zmianowość 
 
1) jednozmianowa 
2) dwie zmiany 
3) trzy zmiany 
4) ruch ciągły 
5) inne 
 
17a. Godziny pracy: 
 
 
………………………………. 

20.  System wynagradzania  
 
1)   czasowy (miesięczny) 
2)   prowizyjny 
3)   premiowy 
4)   akordowy 
5)   inny 

22. Liczba wolnych miejsc 
pracy:  
 ..…….…….………….….…. 
w tym dla osób 
niepełnosprawnych ………… 

23. Wnioskowana liczba 
kandydatów 
 
 

……………..……………… 

21. Wymagania /kwalifikacje – oczekiwania pracodawcy 

wykształcenie ……………………………………………………   

zawód …………………………………………………………… 

staż pracy………………………………………………………… 

umiejętności / uprawnienia…………….. ………………..……… 

…….………..……………..…………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

inne………… …………………………………………………… 

 

24. Data ważności zgłoszenia 

1) tydzień                  

2) 2 tygodnie 

3) miesiąc  

- inne ………………………… 

25. 
 

Ofpr/.…/…………… 
 
Data zgłoszenia……………… 
Sposób zgłoszenia…………… 



III. Adnotacje urzędu pracy  
24. Nr pracownika 
przyjmującego 
ofertę pracy 
 
 

 25. Sposób realizacji oferty 
 
 
pośrednictwo otwarte ** 
oferta zawierająca dane  
identyfikujące pracodawcę 
pośrednictwo zamknięte*** 
nie zawierające danych 
umożliwiających identyfikację 
pracodawcy 

26. Zasięg upowszechniana oferty 
 
1) tylko terytorium Polski                 
2) terytorium Polski i państwa       
EU/EOG                                   

27.Częstotliwość kontaktów z 
pracodawcą lub osobą wskazaną przez 
pracodawcę 
…………………………………………
…………………….. 

(imię i nazwisko lub stanowisko) 

 
co 3 dni 
co tydzień         
co dwa tygodnie  
raz w miesiącu 

28. Nr pracownika 
realizującego 
ofertę pracy 
                                 

 29. Data i powód 
dezaktualizacji: 
 
Data ………………………. 
1) anulowano na prośbę 
pracodawcy 
2) upływ terminu 
3) oferta zrealizowana 
4) inne ………………… 

Uwaga!  
1) Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy 
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania 
pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. 
2) Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca: 
a) zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą 
dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznane oraz orientację 
seksualną 
b) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy  został skazany 
prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty 
postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie 
 
(art. 36, ust 5a, 5e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami   

 
* niepotrzebne skreślić 

** pośrednictwo otwarte poprzez upowszechnienie informacji zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy 

(oferta trafia do wszystkich zainteresowanych, którzy sami kontaktują się z pracodawcą), 

    *** pośrednictwo zamknięte poprzez upowszechnienie informacji niezawierającej  danych umożliwiających identyfikację 

pracodawcy (oferta upowszechniona zawiera tylko dane dot. stanowiska i wymagań, pozostałe informacje podawane są przez 

pośrednika pracy po sprawdzeniu czy kandydat spełnia wymogi zgłoszone w ofercie przez pracodawcę). 

IV. Lista kandydatów skierowanych do pracodawcy  
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