KRYTERIA
ORGANIZACJI ROBÓT PUBLICZNYCH
I. Podstawa Prawna
1. Art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).
2. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji
kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864).
4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).
5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).
II. Kryteria organizacji robót publicznych:
1. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane
roboty publiczne.
2. Organizatorem robót publicznych mogą być:
1) powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy;
2) gminy;
3) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska,
kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia, pomocy
społecznej;
4) spółki wodne i ich związki; o ile nie zalegają z zapłatą wynagrodzeń pracownikom,
należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
3. Roboty publiczne mogą być organizowane, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane
ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji
pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
4. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać każda
osoba bezrobotna zgodnie z indywidualnym planem działania. Bezrobotni będący dłużnikami
alimentacyjnymi mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w ramach robót publicznych.

III. Poziom finansowania
1. Zwrot części kosztów, uprzednio uzgodnionych, poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenia społeczne do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia
krajowego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres
do 6 miesięcy (refundacja co miesiąc)
2. Zwrot części kosztów, uprzednio uzgodnionych, poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenia społeczne do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia
krajowego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres
do 12 miesięcy (refundacja za co drugi miesiąc zatrudnienia, tj.: za 6 miesięcy)

IV. Informacje dodatkowe
1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź
rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. Zwolnienie dyscyplinarne)
lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem
okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
2. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko
pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty.
3. W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego
na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne
otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.
4. Naruszenie warunków umowy o refundację powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej
refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od
dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
5. Zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne jest
pomocą de minimis (dotyczy beneficjentów pomocy publicznej.
1) Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
2) Beneficjent pomocy publicznej - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot
prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.
Działalność gospodarcza - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji
określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(Dz.Urz. UE 2006 C 321E.). W prawie (UE) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez
względu na jego formę prawną. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że przez działalność
gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności
produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku
z czym działalność gospodarczą, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, prowadzić mogą także podmioty typu non profit
(stowarzyszenia, fundacje). Nie ma również znaczenia jak dana działalność jest kwalifikowana
w prawie krajowym oraz czy podmiot wpisany jest do krajowego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności
gospodarczej.

