Łódź, dnia ..................................

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za
członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy
o pracę
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1205) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wzoru wniosku spółdzielni
socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2018r., poz. 1209)
Pouczenie:
1. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Informacją znajdującą się na ostatniej stronie.
2. Wniosek należy wypełnić czytelnie, bez zmiany szaty graficznej.
3. Wszystkie pozycje we wniosku muszą zostać wypełnione, w przypadku gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy spółdzielni
należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Wszelkie skreślenia i poprawki należy nanosić w sposób umożliwiający odczytanie poprawionej treści; każde skreślenie i poprawka
winne być parafowane przez osobę upoważnioną.
5. Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony.
6. Wnioski o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne są rozpatrywane tylko w sytuacji, kiedy Urząd dysponuje środkami
na ich sfinansowanie.

I. Dane dotyczące spółdzielni socjalnej
1. Nazwa spółdzielni socjalnej:
...............................................................................................................................................................................
2. Siedziba: ..............................................................................................................................................................
3. KRS: ..………………………………………………………………………………………...…………………
4. REGON: ...............................................................................................................................................................
5. NIP: ......................................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko osoby reprezentującej spółdzielnię socjalną:
…………………………………………………………..……………………...…..……………….…..…….…
7. Telefon (stacjonarny, komórkowy): ....................................................................................................................
8. Wnioskowany okres refundacji …………………………………………………………………………………
9. Wnioskowana kwota do refundacji, wyliczona za 1 miesiąc za .............................. pracowników (słownie zł:
..............................................................................................................................................................................)
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93–121, nr
telefonu: (042) 251-65-00. Z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251–
65–16, e – mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na w/w adres. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. Pani/Pana dane
osobowe znajdują się w zbiorze danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 553 z późn. zm.).

Oświadczam, iż Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi poinformował mnie o treści przepisu art. 233 § 1 Kodeksu Karnego ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 z późn. zm.) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .”
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Załączniki:

1.

Wykaz imienny pracowników, których dotyczy refundacja ze środków Funduszu Pracy – Załącznik Nr 1,

2.

Kserokopię statutu spółdzielni socjalnej,

3.

Kserokopia spółdzielczych umów o pracę bądź innych umów potwierdzających zatrudnienie w spółdzielni,

4.

Oświadczenie spółdzielni socjalnej o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,

5.

Kserokopia aktualnego wpisu do KRS,

6.

Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis,

7.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311
z późn. zm.).

………………………………………………….
pieczątka spółdzielni socjalnej

……………………………………………………………
data i podpis osoby reprezentującej spółdzielnię socjalną

Wykaz wszystkich załączników złożonych do wniosku:
LP.

Nazwa załącznika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Informacja:

1. Refundacja ze środków Funduszu Pracy dotyczy części wynagrodzenia odpowiadającej składce należnej
od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy
odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego na zasadach stosunku
pracy zawartego między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązanego na podstawie spółdzielczej umowy o
pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z
2018r., poz. 1285 z późn. zm.).
2. Zwrot opłaconych składek, dokonywany jest w okresach kwartalnych na podstawie zawartej umowy
i udokumentowanego wniosku spółdzielni, złożonego na druku Urzędu, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, za
zatrudnione:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 z późn. zm.),
2) osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 217 z późn. zm.),
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3.
4.

5.

6.

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1172 z późn. zm.),
4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez
zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 z późn.zm.)
5) osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 z późn. zm.),
6) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
7) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1111)
pod warunkiem posiadania przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych.
W przypadku przekroczenia 30 dniowego terminu na złożenie wniosku rozliczeniowego, zwrot opłaconych
składek nie będzie realizowany.
Refundacji może podlegać finansowanie ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy
od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej
miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, pod
warunkiem opłacanych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne.
Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty opłaconych składek ZUS począwszy od początku kwartału, w
którym została zawarta umowa ze spółdzielnią socjalną w sprawie zwrotu składek na ubezpieczenie
społeczne.
Refundacja ze środków Funduszu Pracy udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

……………………………………………………………
data i podpis osoby reprezentującej spółdzielnię socjalną
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