Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, który:
– działa na rynku krócej niż 6 miesięcy,
– u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło
zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
– zalega z płatnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

W przypadku zawarcia umowy pracodawca jest zobowiązany do:
– dostarczenia w terminie 3 dni od daty przyjęcia do pracy kopii umów o pracę
z zatrudnionymi bezrobotnymi,
– informowania Starosty o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę
oraz o każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze
skierowanym do pracy w ramach niniejszej umowy bezrobotnym, w terminie 3
dni od zaistnienia tego faktu, podając datę i przyczynę rozwiązania umowy
- udostępniania staroście niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem
skierowanych bezrobotnych oraz umożliwienia przeprowadzenia wizytacji
monitorującej realizację umowy,
- utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy
po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,
- przedkładania Staroście za miesiące niepodlegające refundacji miesięcznych
zestawień, tj.: listy obecności, deklaracji ZUS RCA lub IMIR
potwierdzających zatrudnienie, o którym mowa w punkcie 4, w terminie 30 dni
od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego,
- przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy przez
okres 10 lat.
Osoby zatrudnione w ramach refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia mają status pracownika i stosuje się wobec nich
przepisy kodeksu pracy i inne przepisy obowiązujące Pracodawcę.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 – Kodeks pracy – Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego
bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione
stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w proporcjonalnej do okresu,
w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wezwania starosty.

