
 
……………………………..                                                 
  / pieczęć firmowa wnioskodawcy/ 
 
 

                                                                                     Powiatowy Urząd Pracy 
                                                                                           w Prudniku 
 

……………………………. 
   / data wpływu wniosku do PUP/ 

 
WNIOSEK  

O ORGANIZACJ Ę ROBÓT PUBLICZNYCH 
 
 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tj.Dz.U.z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póź.zm.) oraz  rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 

stycznia 2009r. 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. Nazwa i adres siedziby organizatora robót  publicznych oraz miejsce prowadzenia 

działalności …………………………………………………………………………………. 

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

tel. ��-�������  fax. ��-������� 

e –mail:………………………………………………………………………………………….. 

NIP ���-���-��-��, REGON ���������  
2.    Oznaczenie  formy organizacyjno – prawnej prowadzonej działalności 

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

Nazwa Banku…………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego �� ���� ���� ���� ���� ���� ����    

3.  Liczba bezrobotnych proponowana do zatrudnienia w ramach robót publicznych: ��� 

w okresie od ��-��-���� do ��-��-���� 

 

4.    Miejsce i rodzaj  prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych: 

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

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



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

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

-   niezbędne lub poŜądane kwalifikacje i inne wymogi : 

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

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

5.  Wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych  ����zł. 

6.  Wnioskowana wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych 

bezrobotnych    ���� zł.+��,��% ZUS  (emerytalne, rentowe, wypadkowe). 

 

7.  Organizator wskazuje jako pracodawcę dla skierowanych bezrobotnych oraz upowaŜnia do 

      zawarcia umowy w sprawie robót publicznych :       

  -    nazwa pracodawcy i adres siedziby ……………………………………………………… 

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

  -    miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………… 

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

Oświadczam/y, Ŝe : 

                  nie znajduję/my się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art.1 pkt 7 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.uznającego  niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz.Urz.UE L 214 z 09.08.2008r. str.3 ), zwanego dalej  

„rozporządzeniem  Komisji (WE) Nr 800/2008”. Oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 

państwa celu ratowania i restrukturyzacji zagroŜonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz.UE C 244 z 01.10.2004, str.2 ).                  

                   

                   

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

                        data                                                                        podpis Organizatora    

 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla zawarcia i realizacji umowy  

w sprawie robót publicznych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  ( tj.Dz. U. z 2002r..Nr 101  

  poz.926 z późn. zm.) 

 

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

                        data                                                                        podpis Organizatora     

Załączniki: 
1. Kserokopia zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON, 
2. Kserokopia decyzji w sprawie nadania NIP, 


