ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH –
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
wypełnia Pracodawca podlegający przepisom o pomocy publicznej

Oświadczam, że:
1.zatrudniam / nie zatrudniam* co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza wykonywanie
pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą);
2.w okresie poprzedzającym otrzymanie pomocy uzyskałem/nie uzyskałem* pomoc publiczną, która
kumuluje/nie kumuluje się* z wnioskowaną pomocą i wynosi ………………........................;
3.otrzymałem/nie otrzymałem* w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku pomoc de
minimis w wysokości ……………………………………………………………...............;
4.podmiot składający niniejszy wniosek był/nie był* karany lub skazany prawomocnym wyrokiem za
naruszenie przepisów prawa pracy oraz jest/nie jest* objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia
przepisów prawa pracy;
5.podmiot składający niniejszy wniosek spełnia/nie spełnia* warunki o dopuszczalności udzielania
pomocy publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
6.nie zalegam z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracowników oraz z opłacaniem w terminie
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych;
7.nie zalegam z opłacaniem podatku do Urzędu Skarbowego oraz innych danin publicznych;
8.w ciągu ostatnich 365 dni nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw
pracowniczych i nie jestem objęty postępowaniem w tej sprawie ( zgodnie z art. 36 ust.5f ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
9. nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe i nie został złożony oraz nie przewiduję
złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego; na bieżąco opłacam
składki ZUS oraz opłaty z tytułu zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego;
10. zatrudnienie w ramach robót publicznych nie spowoduje zwolnienie innego pracownika.
11. Zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej minimum przez okres objęty
refundacją oraz utrzymanie w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej przez odpowiednio 3 miesiące
lub 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
12. Zobowiązuje się do przestrzegania w stosunku do skierowanych bezrobotnych wszelkich uprawnień
wynikających z przepisów prawa pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych.
13. wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o zawartej umowie o organizację
robót publicznych, zgodnie z wymaganą procedurą art. 59b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej przez okres 30 dni.

Ponadto zobowiązuję się do :
1. niezwłocznego powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy,
2. złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis,
jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy,
otrzymam taką pomoc,

3. niezwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o wszelkich zmianach danych we
wniosku oraz załącznikach.
Dane zawarte we wniosku i dołączonych załącznikach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Ponadto
oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w zakresie prowadzonej działalności w
tym m.in. koncesje, licencje, certyfikaty, a także wpisy do stosownych rejestrów.

…………………..,dnia…………………….
miejscowość

…………………………………………
podpis i pieczątka Wnioskodawcy

Definicja jednego przedsiębiorstwa:
Do celów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) i Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013r.)- „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z
następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą
jednostką lub postanowieniem w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie
kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu
akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem jednej
innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Załączniki:
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wzór formularza sporządzony
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z póżn. zm.);
2. Jeżeli pracodawca prowadzi działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa – Formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę – wzór formularza na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
3. Pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z dokumentów;
4. W przypadku gdy pracodawcą jest spółka cywilna prosimy do wniosku dołączyć kserokopię umowy spółki.

