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Dofinansowanie  ze  środków  FGŚP  na  ochronę  miejsc              

pracy  -  PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  SPRAWIE            

PRZYZNANIA   ŚWIADCZEŃ  

 

Procedura  postępowania  w  sprawie  przyznania      

świadczeń  

1. Świadczenia  przyznawane  są  na  podstawie wniosku  złożonego przez         
przedsiębiorcę do  dyrektora  wojewódzkiego  urzędu  pracy       

właściwego   ze   względu   na   siedzibę   przedsiębiorcy .  

● Wniosek  o  przyznanie  świadczeń  na  rzecz  ochrony  miejsc         

pracy:  

● do  wypełnienia  przez  przedsiębiorcę  w  postaci       

elektronicznej  jest  udostępniany  w  ramach  portalu       

Praca.gov.pl.  

● Do   wniosku   należy   załączyć:  

● informację   o   wnioskowanej   kwocie   i   liczbie   pracowników,  

● kopię  pełnomocnictwa  w  przypadku  osoby  upoważnionej       

do   reprezentacji   (plik   w   formacie   np.   jpg   lub   pdf).   

● We  wniosku  o  przyznanie  świadczeń  przedsiębiorca  składa        

oświadczenia   o   tym,   że:  

● jest   przedsiębiorcą,  

● wystąpił   u   niego   spadek   obrotów,  

● nie  zachodzą  wobec  niego  przesłanki  do  ogłoszenia        

upadłości,  

● nie   zalega   ze   zobowiązaniami   publiczno-prawnymi,  

● wykaz  pracowników  nie  obejmuje  pracowników,  którzy       

uzyskali  wynagrodzenie  wyższe  niż  300%  przeciętnego       
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miesięcznego  wynagrodzenia  z  poprzedniego  kwartału      

ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS  na  podstawie  przepisów        

o   emeryturach   i   rentach   z   FUS,  

● nie  ubiega  się  o  pomoc  w  odniesieniu  do  tych  samych           

pracowników  w  zakresie  takich  samych  tytułów       

(wynagrodzenie,   składki),  

● zamierza/nie  zamierza  skorzystać  ze  zwolnień  w  opłacaniu        

składek   na   ZUS,   o   których   mowa   w   ustawie   COVID-19),  

● porozumienia  oraz  wykazu  pracowników  nie  trzeba       

dołączać  do  wniosku  składanego  poprzez  platformę       

praca.gov.pl ,  ale zachować  na  potrzeby  rozliczenia  i        

kontroli .  

● Oświadczenia  przedsiębiorca  składa  pod  rygorem      

odpowiedzialności   karnej.  

● Umowę  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem  i  dołączonymi  do         

niego  załącznikami  (tj.  wykazem  pracowników  uprawnionych       

do  świadczeń  oraz  pełnomocnictwem  (jeśli  dotyczy)) należy        

podpisać  za  pomocą  kwalifikowanego  podpisu      

elektronicznego  lub  profilu  zaufanego .  Podpisana  umowa       

oraz  wniosek  wraz  z  załącznikami  stanowią  integralną  całość,         

którą  należy  przesłać  w  postaci  elektronicznej  do  właściwego         

wojewódzkiego   urzędu   pracy.  

1. Wypłata  świadczeń następuje na  podstawie  umowy  zawartej  między         

dyrektorem  wojewódzkiego  urzędu  pracy  a  przedsiębiorcą  w  transzach         

miesięcznych  przez  łączny  okres  3  miesięcy  (w  zależności  od  ilości           

podanej  we  wniosku),  przypadających  od  miesiąca  złożenia  wniosku,  w          

oparciu  o  złożony  wykaz  pracowników  uprawnionych  do  świadczeń.         

Przekazanie  środków  przez  dyrektora  wojewódzkiego  urzędu  pracy        

następuje   na   rachunek   przedsiębiorcy   wskazany   we   wniosku.  

2. Po  otrzymaniu  świadczenia  z FGŚP przedsiębiorca  zobowiązany        

jest  do  wypłaty  wynagrodzenia  pracownikom  -  odprowadzając  od         
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niego  należne  składki  oraz  zaliczkę  na  podatek  dochodowy  od  osób           

fizycznych.  

3. W  terminie  7  dni  należy  powiadomić  dyrektora  wojewódzkiego  urzędu          

pracy   o   zmianie   mającej   wpływ   na   wysokość   wypłacanej   transzy.  

4. Należy  rozliczyć  otrzymane  świadczenia  i  środki  z  Funduszu         

Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych  w  terminie  do  30  dni  od          

zakończenia   okresu   pobierania   świadczeń.  

Dofinansowanie   przysługuje   do   końca   września   2020r.  

Źródło:  Opracowanie  na  podstawie  gov.pl  oraz Art.  15gg  dodany  przez  art.  77  pkt  16               

ustawy  z  dnia  19  czerwca  2020  r.  (Dz.U.2020.1086)  zmieniającej  nin.  ustawę  z  dniem  24               

czerwca   2020   r.  
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