
 

 
 

Poznań,  dnia 11 sierpnia 2016 r. 
 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 
 

Tytuł: 
Podpisanie umowy znaczącej na świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób 
długotrwale bezrobotnych. 

Raport bieżący nr 27/2016 

 
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 Zarząd DGA S.A. (dalej DGA lub 
Emitent) informuje, że 11 sierpnia 2016 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Poznaniu (dalej WUP), której przedmiotem jest świadczenia działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale 
bezrobotnych. 
 
Działania aktywizacyjne świadczone będą dla 1000 osób długotrwale bezrobotnych, którzy skierowani 
zostaną do DGA przez Powiatowe Urzędy Pracy w Kole, Koninie i Wrześni oraz doprowadzenie tych osób 
do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, i wspieranie ich w utrzymaniu jej przez 
okres co najmniej 180 dni. Minimalna skuteczność zatrudnieniowa wynosi 50% a utrzymać zatrudnienie 
powinno minimum 40% z grupy osób zatrudnionych. 
 
Działania aktywizacyjne prowadzone będą przez DGA w oparciu o przepisy ustawy  
z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
Maksymalna wartość umowy wynosi 8 750 000 zł brutto, przy czym ostateczna wartość usługi zależeć 
będzie od wypracowanych przez DGA efektów (w tym od osiągniętych wskaźników skuteczności 
zatrudnieniowej i utrzymania w zatrudnieniu). 
 
DGA ustanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, czyli na kwotę 875.000,- zł.  
 
Umowa zawiera zapisy odnośnie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W 
przypadku  odstąpienia lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu z przyczyn leżących po stronie DGA kara wynosi 25% wartości umowy. Pozostałe zapisy 
odnośnie kar umownych odnoszą się do poszczególnych szczegółowych elementów przedmiotu umowy i 
wynoszą od 4 do 7,5% wartości umowy. W umowie zastrzeżono prawo do dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.    
 
Pozostałe zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 
rodzaju umów.  
 
Umowa dla Emitenta jest znacząca ze względu na wysokość wynagrodzenia. 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: 
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