19.01.2020

Dofinansowanie szkolenia pracownikow objetych szczegolnymi rozwiazaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Dofinansowanie szkolenia pracowników
objętych szczególnymi rozwiązaniami na
rzecz ochrony miejsc pracy
Autor: Daniel Pękala Data publikacji: 27.08.2014
Zgodnie z ustawą z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy może wesprzeć przedsiębiorców
poprzez dofinansowywanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
Przepisy w/w ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672. z późn.
zm.):
1. u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż
towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie
mniej niż o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych
miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu,
zwanego dalej „wnioskiem o przyznanie świadczeń", do łącznych obrotów z
analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku:
2. który nie zalega w regulowaniu zobowiązań, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku
gdy:
1. zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty
zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu
płatności, albo
1. zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w
okresie spadku obrotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 1, a
przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan
spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej
przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub
Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub
o odroczenie płatności tych składek.
3. wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których
mowa, w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.).
Kto może się ubiegać o dofinansowanie szkoleń pracowników:
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Przedsiębiorca, który zawarł umowę z marszałkiem województwa małopolskiego o
wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, może
wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu
Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc
pracy pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi
potrzebami przedsiębiorcy.
Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych
rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, zawiera:
1. nazwę pracodawcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania
działalności gospodarczej;
2. oznaczenie przeważającego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej
według PKD;
3. wskazanie liczby zatrudnionych pracowników;
4. określenie rodzaju i charakterystyki szkolenia, w tym tematyki, miejsca i terminu
realizacji szklenia;
5. kalkulację kosztów szkolenia, w tym liczbę osób skierowanych na szkolenia oraz
wykaz imienny pracowników, których dotyczy wniosek, wraz z kwotą
dofinansowania przypadającą na danego pracownika;
6. wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów
szkolenia.
Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
1. kopie umowy o wypłatę świadczeń wraz z kopią wykazu;
2. oświadczenie przedsiębiorcy, że wybrana przez niego do realizacji oferta
instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert innych
instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia;
3. oświadczenie przedsiębiorcy, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub
przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy;
4. oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości pomocy de minimis
otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Podstawa prawna oraz wzór wniosku:
• Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1291 ), Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2013 r. w sprawie przyznawania
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1349 ), oraz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2013 r. w
sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników
objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ( Dz. U. z
2013 r. poz. 1348 ).
Pomoc o której mowa w ustawie z 11 października 2013 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, stanowi pomoc de minimis, którą
przedsiębiorca może otrzymać na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
pracowników, z wyłączeniem pracowników dla których otrzymał pomoc de minimis:
1. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych ze środków
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Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na
podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829 ) lub
2. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Bliższe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu
Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz
ochrony miejsc pracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, tel. (18) 440-08-08 wew. 502.
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