KRYTERIA
ORGANIZACJI ROBÓT PUBLICZNYCH
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży na rok 2017

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 645 z poźn. zm. ).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji
kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 roku
poz. 864 ).

§ 1
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży nie organizuje robót publicznych, do których ma
zastosowanie pomoc w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z
późn.zm.)
§2
Organizatorem robót publicznych mogą być:
1. Starostwo Powiatowe.
2. Gminy.
3. Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony
środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej,
bezrobocia oraz pomocy społecznej.
4. Spółki wodne i ich związki .
Jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych,
spółek wodnych i ich związków.
§ 3
Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą
wykonywane roboty publiczne. Czas trwania zatrudnienia w ramach robót publicznych
nie może przekraczać 6 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest jednocześnie do

zatrudnienia osoby pracującej w ramach robót publicznych na okres min. 3 miesięcy
po zakończeniu refundacji wynagrodzenia przez PUP Łomża.
§ 4
Ilość skierowanych osób bezrobotnych do zatrudnienia w ramach robót publicznych i
wysokość refundacji jest uzależniona od środków będących w dyspozycji urzędu.
§ 5
Roboty publiczne nie mogą być organizowane u organizatora lub wskazanego
pracodawcy, w stosunku, do którego toczy się postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne, posiada zadłużenia w stosunku do ZUS, Urzędu Skarbowego lub inne
zaległości publiczno- prawne.
§ 6
Urząd może skierować do zatrudnienia w ramach robót publicznych, osoby bezrobotne
dla których ustalony został II profil pomocy lub III profil (tylko w ramach programu
specjalnego).
§ 7
Wykazy organizatorów, z którymi zawarto umowy o organizację robót publicznych
podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń lub
publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 8
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszych
kryteriach, o ile to nie narusza przepisów prawa.
§ 9
Powiatowy Urząd Pracy ma prawo dokonywać u organizatora robót publicznych
weryfikacji prawidłowości realizacji warunków umowy.

