
ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA SPECYFICZNYCH
ELEMENTÓW WSPIERAJACYCH ZATRUDNIENIE

UCZESTNIKÓW PROGRAMU SPECJALNEGO W ROKU 2015

1. W  ramach  Programu  specjalnego  w  roku  2015  zaplanowano
elementy  specyficzne  wspierające  zatrudnienie  uczestników
programu w postaci „Bonu wizerunkowego „.

2. „Bon  wizerunkowy  „  przyznawany  jest  każdemu  uczestnikowi
programu ,  który został  zakwalifikowany przez doradcę klienta  do
aktywnych  form  przewidzianych  w  programie  i  wybrany  przez
pracodawcę ( na podstawie odcinka skierowania na aktywne formy:
staże  ,  prace  interwencyjne  ,   roboty  publiczne  ,  doposażenie
miejsca  pracy  )  oraz  zakwalifikowany  na  szkolenie  zawodowe  w
trybie indywidualnym po przedstawieniu gwarantu zatrudnienia . 

3. Wartość  „  Bonu wizerunkowego” wynosi  do 300,00 zł  na jednego
uczestnika programu specjalnego .   

4. Uczestnik programu jest zobowiązany do kontrolowania wydatków w
ramach „Bonu wizerunkowego”.

5. W sytuacji  ,  gdy uczestnik programu poniesie wydatki  wyższe niż
określone w pkt. 3 zobowiązany będzie do uregulowania we własnym
zakresie pozostałej należności u wykonawców . 

6. Jeżeli  poniesione  wydatki  będą  niższe  niż  kwota  300,0  zł  brutto,
uczestnik  programu  nie  ma  możliwości  dochodzenia  roszczeń   w
zakresie wypłaty różnicy kwot wydatkowanych . 

7. W ramach „Bonu wizerunkowego „ uczestnicy programu będą mogli
skorzystać z następujących zakupów : 

 W ramach usługi stomatologicznej do kwoty 150,00 zł brutto , w której zawiera się

miedzy innymi(  do wyboru przez  osobę bezrobotną  w zależności  od potrzeb  )
:wypełnienie zęba , czyszczenie , zdejmowanie osadu , ekstrakcja zęba;

 W ramach usługi fryzjerskiej do 50,00 zł brutto, w której zawiera się ( do wyboru

przez osobę bezrobotną w zależności od potrzeb )  : strzyżenie , modelowanie ,
farbowanie , pasemka ;

 W ramach usługi zakupu ubrania poprawiającego wizerunek do 100,00 zł brutto:

mężczyźni mogą zakupić ( do wyboru przez osobę bezrobotną w zależności od
potrzeb )  – spodnie , sweter, koszulę, marynarkę ,krawat , skarpety;

               Kobiety mogą zakupić ( do wyboru przez osobę bezrobotną w zależności od
potrzeb))  :spodnie , spódnica , bluzka ,sukienka , żakiet,   rajstopy,        sweter .

8. Uczestnik  programu  zakwalifikowany  przez  pracodawcę  do  uczestnictwa  w  stażach  ,
pracach interwencyjnych , robotach publicznych , doposażeniu miejsca pracy oraz osoba
bezrobotna  zakwalifikowana  na  szkolenie  zawodowe podpisują  deklarację  udziału  w



programie, gdzie zobowiązują się do dokonania zakupów oraz wydatkowania środków w
ramach  otrzymanego  „Bonu  wizerunkowego  „(  wzór  deklaracji  uczestnictwa  stanowi
załącznik nr 3 do niniejszych zasad ) oraz ankietę zgłoszeniową do programu specjalnego(
załącznik nr 4 ) . 

9. „Bon  wizerunkowy  „  jest  wydawany  przed  rozpoczęciem
uczestnictwa  w:  stażach  ,  pracach  interwencyjnych  ,  robotach
publicznych , doposażeniu miejsca pracy , szkoleniu . 

10. Wydatkowanie przyznanego bonu odbywa się w okresie 14 dni
od  daty  wydania  (  w  uzasadnionych  przypadkach  termin
wydatkowania  przedłuża  się  ,  np.  w  związku  z  koniecznością
dostosowania  się  do  terminu  zaproponowanego  przez  wykonawcę
usługi , nawet po rozpoczęciu aktywizacji po uzgodnieniu z doradca
klienta  )  .Osoba  bezrobotna  zwraca  zrealizowany  bon  do
Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pińczowie  
( do doradcy klienta ) niezwłocznie po jego terminie ważności .

11. Zobowiązuję się do zwrotu poniesionych kosztów związanych z
uczestnictwem  w  Programie  w  całości  lub  części  w  przypadku
:niepodjęcia  stażu/pracy  ,przerwania  stażu  bez  uzasadnionej  lub
usprawiedliwionej   przyczyny  ,rozwiązania  Umowy,  naruszenia
innych warunków umowy ,  w terminie 14 dni  od daty otrzymania
wezwania do zwrotu na rachunek Urzędu . 

12. Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Pińczowie  dokonuje  rozeznania
cenowego i na jego podstawie wybiera wykonawców , tj. podmioty ,
gdzie osoby bezrobotne będą dokonywały zakupów , w celu realizacji
bonu wizerunkowego .

13. Z  wybranym  wykonawcą  zawierana  będzie  umowa  ,  określająca
warunki  płatności  za  wystawione  faktury  .Zapłaty  dokonuje  się  po
przedstawieniu  faktury  ,  w terminie  7  dni od  dnia  jej  wystawienia  i
dostarczenia do PUP w Pińczowie .

14. Wzór „Bonu wizerunkowego „ stanowi zał. Nr 1 do niniejszych zasad .
15. Wzór umowy z wykonawcą  stanowi zał. Nr 2 do niniejszych zasad .


