- WZÓR -

Załącznik Nr 8.2

UMOWA O REALIZACJĘ PILOTAŻU
NR…………./2012
Zawarta w dniu ………….………….….., w Warszawie, pomiędzy:
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Pana ................................
………………….........…. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej, z dnia ............................., znak: ..........................................................,
zwanym dalej Ministrem,
a:
Województwem .........................................., reprezentowanym przez Marszałka Województwa
......................................................, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa z dnia ......................................, znak: ..................................................................,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ...................................................., z siedzibą:
ul .......................................................................................................................................................,
Pan/Pani ................................................................................, zwanym dalej Realizatorem pilotażu.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy
w ………………….............… projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy, zwanego
dalej Pilotażem.
2. Ogólne warunki i zasady realizacji Pilotażu określa zatwierdzony przez Ministra dokument
Projekt pilotażowy Partnerstwo dla pracy, stanowiący załącznik Nr 1 do umowy, będący
jej integralną częścią .
3. Źródłem finansowania pilotażu, zgodnie z art. 109 ust. 7d ustawy, są środki pochodzące
z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, pozostające w dyspozycji Ministra.
§2
Realizator pilotażu:
1) koordynuje realizację Pilotażu;
2) dokonuje wyboru Powiatowych Urzędów Pracy biorących udział w Pilotażu, poprzedzonego
dokonaniem analizy lokalnych rynków pracy w województwie;
3) zgodnie z określonym przez Ministra dla województwa………………………………
odsetkiem bezrobotnych w poszczególnych grupach bezrobotnych uczestniczących
w Pilotażu ustala grupy i liczbę uczestników Pilotażu w poszczególnych powiatach;
4) dokonuje wyboru Dostawcy usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz zawiera
z wybranym Dostawcą usług umowę o świadczenie usług;
5) niezwłocznie pisemnie informuje Ministra o wyborze Dostawcy usług i podpisaniu
z wybranym Dostawcą usług umowy o świadczenie usług, przekazując Ministrowi kopię
umowy;

6) niezwłocznie pisemnie informuje Ministra o wyborze Powiatowych Urzędów Pracy
biorących udział w Pilotażu;
7) niezwłocznie pisemnie informuje Ministra o ustalonych grupach i liczbie uczestników
Pilotażu w poszczególnych powiatach;
8) wnioskuje do Ministra o środki na realizację Pilotażu;
9) zobowiązuje się do wykorzystania środków przekazanych przez Ministra Realizatorowi wyłącznie
na realizację Pilotażu, w zakresie i na zasadach określonych w Pilotażu;
10) prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację Pilotażu,
w sposób umożliwiający identyfikację poniesionych na ten cel wydatków, zgodnie
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
z późn. zm.);
11) dokonuje płatności wynagrodzenia dla Dostawcy usług zgodnie z Pilotażem;
12) po upływie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia aktywizacji przez ostatnich skierowanych
uczestników Pilotażu, ustala poziom osiągniętego przez Dostawcę usług wskaźnika
skuteczności zatrudnieniowej dostawcy usług oraz wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu
uczestników Pilotażu;
13) niezwłocznie pisemnie informuje Ministra o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą
mieć wpływ na realizację Pilotażu oraz o propozycjach przeciwdziałania potencjalnym
zagrożeniom w jego realizacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty powzięcia
informacji o ich zaistnieniu;
14) niezwłocznie pisemnie informuje Dostawcę usług o braku możliwości skierowania
do Dostawcy usług wymaganej umową o współpracy liczby osób bezrobotnych w przypadku
uzyskania informacji w tym zakresie od Dyrektora właściwego Powiatowego Urzędu Pracy;
15) określa, na wniosek Dostawcy usług o skierowanie kolejnych osób bezrobotnych,
ze wskazanych przez Dostawcę usług Powiatowych Urzędów Pracy, będących stronami
umowy o współpracy, liczbę oraz strukturę osób bezrobotnych, które zostaną skierowane
do Dostawcy usług;
16) dokonuje rozliczenia środków przekazanych przez Ministra na realizację Pilotażu zgodnie
z Pilotażem;
17) uczestniczy w badaniu ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Ministra;
18) wykonuje pozostałe zadania określone w Pilotażu.
§3
1. Maksymalna kwota środków na aktywizację jednego uczestnika Pilotażu wynosi .......... zł
brutto (słownie złotych: .............................................................................................................).
2. Maksymalna kwota środków na realizację Pilotażu wynosi: ……………......... zł brutto
(słownie złotych: …………………………………………………..………………………),
w tym:
1) maksymalna kwota środków na aktywizację uczestników Pilotażu wynosi: ……….. zł brutto
(słownie złotych: ……………………...……....................................…...............……………..),
2) maksymalna kwota środków na obsługę Pilotażu wynosi: ……………...….. zł brutto
(słownie złotych: ……………………...………...................................................……………..).
3. Pilotażem obejmuje się łącznie ........... osób bezrobotnych, skierowanych przez Dyrektorów
Powiatowych Urzędów Pracy, wybranych przez Realizatora pilotażu.
4. Minister przekazuje Realizatorowi pilotażu środki na podstawie złożonego przez niego
wniosku, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Pilotażu.
5. Środki, o których mowa w ust. 4, są przekazywane przez Ministra na wyodrębniony rachunek
Realizatora pilotażu, służący wyłącznie obsłudze Pilotażu, numer: ........................................
.......................................................................................................................................................
6. Realizator pilotażu przekazuje Ministrowi rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków
w terminie do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.
Wzór rozliczenia stanowi załączniki Nr 4 do Pilotażu.
7. Realizator pilotażu przekazuje Ministrowi rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków
w terminie 45 dni od dni od dnia zakończenia realizacji Pilotażu.
Wzór rozliczenia stanowi załączniki Nr 4 do Pilotażu.
8. Realizator pilotażu zwraca Ministrowi otrzymane, a niewykorzystane w roku budżetowym środki,
w terminie do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.
9. Realizator pilotażu zwraca Ministrowi otrzymane, a niewykorzystane w 2014 r. środki,
w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji Pilotażu.
10. Realizator pilotażu zwraca Ministrowi kwotę środków wpłaconą przez dostawcę usług z tytułu
nieosiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników pilotażu na poziomie
nie niższym niż zadeklarowany w ofercie, w terminie 14 dni od dnia ich zapłaty przez dostawcę
usług.
11. Realizator pilotażu zwraca Ministrowi kwotę środków wpłaconą przez dostawcę usług z tytułu
nieosiągnięcia wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej dostawcy usług na poziomie nie niższym
niż zadeklarowany w ofercie, w terminie 14 dni od dnia ich zapłaty przez dostawcę usług.
12. Środki, o których mowa w ust. 8-11, Realizator pilotażu przekazuje na rachunek dysponenta
Funduszu Pracy, numer: 24 1130 1017 0020 0967 0420 0006.
§4
1.

W przypadku naruszenia przez Realizatora pilotażu warunków umowy, w szczególności:
1) nierealizowania Pilotażu;
2) wydatkowania środków przez Realizatora pilotażu na cele nieobjęte Pilotażem,
- Realizator pilotażu zobowiązany jest do zwrotu środków przekazanych przez Ministra.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Realizator pilotażu zobowiązany
jest do zwrotu środków w całości.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Realizator pilotażu zobowiązany
jest do zwrotu środków wydatkowanych na cele nieobjęte Pilotażem.

4.

Środki, o których mowa w ust. 1, Realizator pilotażu zwraca w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania do ich zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia
przekazania środków.

5.

Środki, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta
Funduszu Pracy, numer: 24 1130 1017 0020 0967 0420 0006.
§5

Kontrola przebiegu realizacji Pilotażu i wydatkowania przyznanych na jego realizację środków
finansowych, zgodnie z art. 118a ustawy, jest dokonywana na podstawie upoważnienia Ministra.

§6

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania i obowiązuje do czasu ostatecznego rozliczenia
Pilotażu oraz przeprowadzenia jego ewaluacji.
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy o finansach publicznych.
§9
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Ministra.
§ 10
Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, trzy dla Ministra
i jeden dla Realizatora pilotażu.

Realizator Pilotażu

Minister
Pracy i Polityki Społecznej

