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Rodzaj wsparcia Na czym polega Okres przysługiwania świadczenia 
i jego wysokość

1 2 3

Pierwsza praca Jest to wsparcie dla pracodawcy zatrudniającego 
skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku 
życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierw-
szy w życiu. Na podstawie umowy zawartej ze sta-
rostą zatrudniający otrzymuje refundację kosztów 
poniesionych na składki na ubezpieczenia społecz-
ne. Refundacja przysługuje przez okres do 12 mie-
sięcy w  kwocie określonej w  umowie. Górny limit 
wsparcia z  tego tytułu stanowi połowę minimal-
nego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obo-
wiązującego w dniu zawarcia umowy (za każdego 
zatrudnionego bezrobotnego). Pracodawca jest zo-
bowiązany do dalszego zatrudniania skierowane-
go bezrobotnego przez 6 miesięcy po zakończeniu 
okresu refundacji kosztów poniesionych na składki 
na ubezpieczenia społeczne. 

Do 12  miesięcy (zgodnie z  ustalenia-
mi umowy); miesięczna wysokość 
świadczenia może wynieść maksymal-
nie 1/2  minimalnego wynagrodzenia 
(w 2015 r. – 875 zł).

Bon stażowy Jest to zobowiązanie do zatrudnienia bezrobot-
nego w wieku do 30 lat na 6 miesięcy, po 6 mie-
siącach odbywania stażu z urzędu pracy. Z tego 
tytułu pracodawca otrzymuje premię za utrzy-
manie zatrudnienia, a stażysta comiesięczny ry-
czałt na dojazdy do pracodawcy. Bon stażowy 
jest najmniej opłacalną formą wsparcia dla pra-
codawcy. 

W ramach bonu stażowego starosta fi-
nansuje bezrobotnemu:
�� koszty przejazdu do i z miejsca od-
bywania stażu – w  formie ryczał-
tu wypłacanego bezrobotnemu 
w miesięcznych transzach łącznie ze 
stypendium;
�� koszty niezbędnych badań lekar-
skich lub psychologicznych. 

Pracodawca ma prawo do jednorazo-
wej premii w wysokości 1513,50 zł.

Prezent  
dla Prenumeratorów Ściąga Kadrowego

Wybrane formy wsparcia  
dla pracodawców zamierzających  
zatrudnić osoby bezrobotne
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Bon  
zatrudnieniowy

Jest przeznaczony dla skierowanego bezrobot-
nego, który nie ukończył 30. roku życia. Taka for-
ma wsparcia stanowi dla pracodawcy gwarancję 
refundacji części kosztów wynagrodzenia i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne w związku z za-
trudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy 
urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawca w ra-
mach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany 
do zatrudniania bezrobotnego przez 18 miesię-
cy. Okres dalszego zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego wynosi 6 miesięcy po zakończeniu 
okresu wsparcia. 

Przez 12  miesięcy; miesięczna wyso-
kość świadczenia przysługuje w  kwo-
cie zasiłku dla bezrobotnych należne-
go w  okresie pierwszych 3  miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku (w 2015 r. 
– 823,60 zł). Wysokość ta nie może zo-
stać zmniejszona w umowie ze staro-
stą.

Bon  
na zasiedlenie

Przysługuje na wniosek bezrobotnego do 30. 
roku życia na zasiedlenie w  związku z  podję-
ciem przez niego poza miejscem dotychczaso-
wego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej. Nie 
jest to dofinansowanie dla pracodawcy. Z bonu 
może skorzystać bezrobotny, który zdecydował 
się zmienić miejsce zamieszkania w związku ze 
znalezieniem pracy. Pracodawca nie jest solidar-
nie współodpowiedzialny za nierzetelność bez-
robotnego. 

Do 200% przeciętnego wynagrodze-
nia za pracę. Jeżeli umowa, na pod-
stawie której przyznano bon, została 
podpisana od marca do maja 2015  r., 
to wysokość bonu wynosi 7885,34 zł 
(3942,67  zł x 200%). Przepisy prze-
widują obowiązek zwrotu dofinanso-
wania w  przypadku naruszenia przez 
bezrobotnego zapisów umowy i prze-
pisów ustawy.

Grant  
na telepracę

Grant na telepracę może być przyznany bez 
względu na wiek osoby bezrobotnej. Jednak 
musi to być bezrobotny rodzic powracający na 
rynek pracy, posiadający co najmniej jedno 
dziecko w  wieku do 6 lat lub osoba sprawują-
ca opiekę nad osobą zależną (wymagającą sta-
łej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, 
połączoną więzami rodzinnymi lub powinowac-
twem z osobą bezrobotną albo pozostającą z nią 
we wspólnym gospodarstwie domowym).
Grant nie może zostać przyznany na utworze-
nie stanowiska pracy w  formie telepracy dla 
bezrobotnego małżonka, rodzica, rodzeństwa 
pracodawcy. Ograniczenie dotyczy także dziec-
ka własnego lub przysposobionego: pracodaw-
cy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy 
lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub 
przedsiębiorcy.

Świadczenie jednorazowe; jego wyso-
kość wynika z umowy ze starostą, ale 
nie może przekroczyć 6-krotności mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę 
(w 2015 r. – 10 500 zł).
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Świadczenie  
aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje na za-
trudnienie tej samej grupy bezrobotnych co 
w przypadku grantu na telepracę. Nie obowią-
zuje tu jednak ograniczenie dotyczące zatrud-
niania osób spokrewnionych. Jest to rodzaj 
premii za aktywizację bezrobotnego. Przy-
znanie świadczenia nie wymaga poniesienia 
przez pracodawcę wydatków rzeczowych, jak 
w  przypadku grantu. Przysługuje za zatrud-
nienie skierowanego bezrobotnego w  pełnym 
wymiarze czasu pracy. Świadczenie aktywiza-
cyjne nie przysługuje w  przypadku uzyskania 
przez pracodawcę prawa do pożyczki z Fundu-
szu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla oso-
by, która miałaby być objęta świadczeniem ak-
tywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne przysługu-
je przez:
�� 12  miesięcy – 1/2  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę miesięcz-
nie (w 2015 r. – 875 zł);
�� 18  miesięcy – 1/3  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę miesięcz-
nie (w 2015 r. – 583,33 zł).

Zatrudnienie 
osoby 50+

Starosta może przyznać pracodawcy dofinan-
sowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skie-
rowanego bezrobotnego, który ukończył 50. 
rok życia. W przypadku osoby, która jednocze-
śnie nie ukończyła 60 lat, dofinansowanie wy-
nagrodzenia przysługuje przez 12  miesięcy. 
Maksymalna miesięczna wysokość dofinanso-
wania stanowi połowę minimalnego wyna-
grodzenia za pracę obowiązującego w  dniu 
zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego 
bezrobotnego. Umowa ze starostą może prze-
widywać niższą wysokość wsparcia. Obligato-
ryjny okres zatrudnienia wynosi 18  miesięcy 
(12 miesięcy dofinansowania + 6 miesięcy bez 
dofinansowania). 

Dofinansowanie wynagrodzenia przy-
sługuje przez:
�� 12  miesięcy – w  przypadku bezro-
botnego, który ukończył 50 lat, a nie 
ukończył 60 lat;
�� 24 miesiące – w przypadku zatrud-
nienia bezrobotnego, który ukoń-
czył 60 lat

– wysokość świadczenia – zgodnie 
z  umową, nie więcej niż 1/2 wyna-
grodzenia minimalnego miesięcznie 
(w 2015 r. – 875 zł).

Zatrudnienie  
osoby 60+ 

Zasady dofinansowania skierowanych bezrobot-
nych w wieku 60+ są takie same jak w przypad-
ku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 
lat, ale nie ukończył 60 lat. Różnica dotyczy tylko 
długości okresu obowiązkowego zatrudnienia. 
W  przypadku bezrobotnego, który ukończył 60 
lat, okres dofinansowania wynosi 24  miesiące. 
Okres obligatoryjnego zatrudnienia to 36  mie-
sięcy (24 miesiące dofinansowania i 12 miesięcy 
zatrudnienia bez dofinansowania). 

Dofinansowanie wynagrodzenia przy-
sługuje przez:
�� 24 miesiące – w przypadku zatrud-
nienia bezrobotnego, który ukoń-
czył 60 lat

– nie więcej niż 1/2 wynagrodzenia 
minimalnego miesięcznie (w  2015  r. 
– 875 zł).
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Pożyczka  
na utworzenie 
stanowiska pra-
cy dla bezro-
botnego, w tym 
skierowanego 
bezrobotnego

Pożyczka jest udzielana na podstawie umowy, 
na wniosek: podmiotu prowadzącego działal-
ność gospodarczą, osoby fizycznej, osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, zamieszkującej lub mają-
cej siedzibę na terytorium Polski, będącej po-
siadaczem gospodarstwa rolnego, niepublicz-
nym przedszkolom lub szkołom, żłobkom lub 
klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym 
przez osoby fizyczne, osoby prawne i  jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej, o których mowa w przepisach o opiece nad 
dziećmi – po przedstawieniu kosztorysu doty-
czącego tworzonego stanowiska pracy. 

Nie może być wyższa niż 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia. Jeże-
li umowa, na podstawie której przy-
znano pożyczkę, została podpisana od 
marca do maja 2015  r., to wysokość 
pożyczki może wynieść 23 656,02 zł 
(3942,67  zł x 6). Okres spłaty pożycz-
ki na utworzenie stanowiska pracy nie 
może być dłuższy niż 3 lata.

T e m aT  wa r s z TaT ó w

Podróże służbowe  
Praktyczne warsztaty dla średnio- i zaawansowanych

Zapraszamy na warsztaty

T e r m i n  i  l o k a l i z a c ja 
15 maja 2015 r., Warszawa

P r o wa d z ą c y
Renata Majewska

•	 Jak zmniejszamy diety z tytułu bezpłatnego zapewnienia pracownikowi częściowego wyżywienia: 
od dobowej stawki diety czy od diety obliczonej z uwzględnieniem czasu trwania delegacji? 
(interpretacja resortu pracy)

•	 Czy udostępnienie pracownikowi w trakcie podróży służbowej posiłku profilaktycznego 
powoduje zmniejszenie diety z tytułu obiadu? (interpretacja resortu pracy)

•	 Czy pracodawca musi się zgodzić na zwrot pracownikowi rzeczywistych wydatków na dojazdy 
lokalne?

•	 Czy kierowcy śpiącemu w tirze należy się ryczałt?
•	 Według jakich zasad przeliczamy kwotę do zwrotu pracownikowi po zakończeniu delegacji 

zagranicznej?

w  P r o g r a m i e  wa r s z TaT ó w  m . i n . :

Informacje I zamówIenIa: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
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