ZASADY OBLICZANIA REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH
Refundacja za cały przepracowany miesiąc
Założenia:
refundacja dot. miesiąca stycznia - 31 dni;
miesięczna kwota refundacji - 840,00 zł
stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego – 1,67 (17,93%)
pracownik przepracował cały miesiąc.

Sposób obliczania refundacji:
Kwota refundacji wynagrodzenia x %ZUS
Na % ZUS podlegający refundacji składa się suma następujących składek w części
ponoszonej przez Pracodawcę:
- emerytalnej - 9,76%
- rentowej - 6,5%
- wypadkowej (składka wypadkowa jest różna dla danego Pracodawcy, znajduje się na
deklaracji ZUS DRA) np. 1,76%
9,76 + 6,50 + 1,67 = 17,93%
840,00 x 17,93 % = 150,61 – %ZUS
840,00 + 150,61 = 990,61 – kwota do refundacji

Sposób wypełnienia obliczeń na wniosku o refundację:

WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH
Zgodnie z zawartą w dniu XX.XX.2019 r umową nr IR.610.XX.2019 w sprawie zorganizowania zatrudnienia
bezrobotnego do 30 roku życia, proszę o dokonanie refundacji części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie
społeczne następujących osób zatrudnionych w ramach niniejszej umowy w miesiącu STYCZEŃ 2019. :
1.JAN KOWALSKI
6. ................................................................
2. ....................................................................... 7. ................................................................
3. ....................................................................... 8. ................................................................
4. ....................................................................... 9. ................................................................
5. ....................................................................... 10. ................................................................
Kwota refundowanego wynagrodzenia
840,00 zł
Opłacona składka na ubezpieczenie społeczne 150,61 zł
Wynagrodzenie za okres choroby
...............................................
Ogółem kwota do refundacji
990,61 zł....................................
Refundację proszę przekazać na konto ...............wpisać nr konta......................................
/nazwa banku i numer konta/

.................................................
/podpis i imienna pieczęć/

Refundacja za część przepracowanego miesiąca (praca od 12.01.2019r.)
W przypadku nieprzepracowania przez zatrudnionego bezrobotnego pełnego miesiąca refundacji
podlega kwota wynagrodzenia proporcjonalna do ilości dni przepracowanych w stosunku do pełnego
miesiąca.
Założenia:
refundacja dot. miesiąca stycznia - 31 dni;
miesięczna kwota refundacji - 840,00 zł
stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego – 1,67 (17,93%)
pracownik zaczął pracę 12.01.2019 r.

Miesięczną kwotę refundacji dzielimy przez 30 dni (niezależnie od ilości dni w miesiącu)
840,00/30 = 28,00 - dzienna kwota refundacji za czas przepracowany

Sposób obliczania refundacji:
Kwota refundacji – (dzienna kwota refundacji za czas przepracowany x liczba dni nieobecności)
840,00 – (28 (dzienna kwota refundacji za czas przepracowany) x 11 (liczba dni nieobecności))
840,00 – 308,00 = 532,00 – kwota refundowanego wynagrodzenia
532,00 x 17,93% = 95,39 – opłacona składka na ubezpieczenia społeczne
532,00 + 95,39 = 627,39 – kwota do refundacji

Sposób wypełnienia obliczeń na wniosku o refundację:

WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH
Zgodnie z zawartą w dniu XX.XX.2019 r umową nr IR.610.XX.2019 w sprawie zorganizowania zatrudnienia bezrobotnego
do 30 roku życia, proszę o dokonanie refundacji części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne następujących
osób zatrudnionych w ramach niniejszej umowy w miesiącu STYCZEŃ 2019. :
1.JAN KOWALSKI
6. ................................................................
2. ....................................................................... 7. ................................................................
3. ....................................................................... 8. ................................................................
4. ....................................................................... 9. ................................................................
5. ....................................................................... 10. ................................................................
Kwota refundowanego wynagrodzenia
532,00 zł
Opłacona składka na ubezpieczenie społeczne 95,39 zł
Wynagrodzenie za okres choroby
...............................................
Ogółem kwota do refundacji
627,39 zł....................................
Refundację proszę przekazać na konto .......................... wpisać nr konta................................
/nazwa banku i numer konta/

.................................................
/podpis i imienna pieczęć/

Refundacja za część przepracowanego miesiąca (praca do 20.01.2019r.)
W przypadku nieprzepracowania przez zatrudnionego bezrobotnego pełnego miesiąca refundacji
podlega kwota wynagrodzenia proporcjonalna do ilości dni przepracowanych w stosunku do pełnego
miesiąca.
Założenia:
refundacja dot. miesiąca stycznia - 31 dni;
miesięczna kwota refundacji - 840,00 zł
stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego – 1,67(17,93%)
pracownik zakończył pracę 20.01.2019 r.

miesięczną kwotę refundacji dzielimy przez 30 dni (niezależnie od ilości dni w miesiącu)
840,00/30 = 28,00 - dzienna kwota refundacji za czas przepracowany

Sposób obliczania refundacji:
20 (ilość

dni przepracowanych w miesiącu)

x 28(dzienna

kwota refundacji za czas przepracowany)

= 560,00 - kwota

refundowanego wynagrodzenia
560,00 x 17,93% = 100,41 – opłacona składka na ubezpieczenia społeczne
560,00 + 100,41 = 660,41 – kwota do refundacji

Sposób wypełnienia obliczeń na wniosku o refundację:

WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH
Zgodnie z zawartą w dniu XX.XX.2019 r umową nr IR.610.XX.2019 w sprawie zorganizowania zatrudnienia bezrobotnego
do 30 roku życia, proszę o dokonanie refundacji części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne następujących
osób zatrudnionych w ramach niniejszej umowy w miesiącu STYCZEŃ 2019. :
1.JAN KOWALSKI
6. ................................................................
2. ....................................................................... 7. ................................................................
3. ....................................................................... 8. ................................................................
4. ....................................................................... 9. ................................................................
5. ....................................................................... 10. ................................................................
Kwota refundowanego wynagrodzenia
560,00 zł
Opłacona składka na ubezpieczenie społeczne 100,41 zł
Wynagrodzenie za okres choroby
...............................................
Ogółem kwota do refundacji
660,41 zł....................................
Refundację proszę przekazać na konto ............................. wpisać nr konta........................................
/nazwa banku i numer konta/

.................................................
/podpis i imienna pieczęć/

Refundacja wynagrodzenia za czas choroby.
Refundacja przysługuje za okres, za który przysługuje wynagrodzenie za czas choroby.
(Zasiłek chorobowy płatny z ZUS nie podlega refundacji.)
Założenia:
refundacja dot. miesiąca stycznia - 31 dni;
miesięczna kwota refundacji - 840,00 zł
stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego – 1,67 (17,93%)
ilość dni chorobowego – 5 dni

Miesięczną kwotę refundacji dzielimy przez 30 dni (niezależnie od ilości dni w miesiącu)
840,00/30 = 28,00 - dzienna kwota refundacji za czas przepracowany

Sposób obliczania refundacji:
1. Obliczamy kwotę wynagrodzenia do refundacji za dni przepracowane (poprzez odjęcie ilości dni
chorobowego x dzienna kwota refundacji):
840,00 – (28(dzienna kwota refundacji) x 5 (ilości dni chorobowego))
840,00 – 140,00= 700,00 – kwota refundowanego wynagrodzenia
700,00 x 17,93% = 125,51 – opłacona składka na ubezpieczenia społeczne
2. Obliczamy kwotę wynagrodzenia za czas choroby
Od miesięcznej kwoty refundacji odejmujemy kwotę odpowiadającą 13,71 % miesięcznej kwoty
refundacji (sumę stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części płaconej przez
pracownika: emerytalne – 9,76 %, rentowe - 1,50%, chorobowe - 2,45%, tj. 13,71%)
840,00 – (840,00 x 13,71%)
840,00 – 115,16 = 724,84
Otrzymaną kwotę dzielimy przez 30 (niezależnie od ilości dni w miesiącu) i mnożymy przez liczbę
dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby.
724,84 /30 = 24,16
24,16 x 5 x 80%* = 96,64 – wynagrodzenie za czas choroby do refundacji.
*100% jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy przypada w okresie ciąży;

Refundacji podlega:
kwota wynagrodzenia do refundacji za dni przepracowane + składki na ubezpieczenia społeczne od tej
kwoty + wynagrodzenie za czas choroby
700,00 + 125,51 + 96,64,= 922,15

Sposób wypełnienia obliczeń na wniosku o refundację w przypadku wynagrodzenia chorobowego :

WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH
Zgodnie z zawartą w dniu XX.XX.2019 r umową nr IR.610.XX.2019 w sprawie zorganizowania zatrudnienia bezrobotnego
do 30 roku życia, proszę o dokonanie refundacji części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne następujących
osób zatrudnionych w ramach niniejszej umowy w miesiącu STYCZEŃ 2019. :
1.JAN KOWALSKI
6. ................................................................
2. ....................................................................... 7. ................................................................
3. ....................................................................... 8. ................................................................
4. ....................................................................... 9. ................................................................
5. ....................................................................... 10. ................................................................
Kwota refundowanego wynagrodzenia
700,00 zł
Opłacona składka na ubezpieczenie społeczne 125,51 zł
Wynagrodzenie za okres choroby
96,64 zł.
Ogółem kwota do refundacji
922,15 zł
Refundację proszę przekazać na konto .............................. wpisać nr konta.....................................
/nazwa banku i numer konta/

.................................................
/podpis i imienna pieczęć/

