


Rekrutacja i selekcja przyszłych 
kadr pracowniczych cd. 

• Organizacja i przeprowadzenie giełdy 
pracy 

• Pomoc w doborze pracowników, 
wstępne wyselekcjonowanie 
kandydatów spełniających 
wymagania pracodawców. 

• Przeprowadzenie kampanii 
rekrutacyjnej w mediach lokalnych 

• Udostępnienie sali wyposażonej w 
multimedia do prowadzenia 
rekrutacji 

 



Szkolenie 

 
• Finansowanie przez Urząd kosztów szkolenia w 

zakresie uzyskania kwalifikacji, licencji, egzaminów 
w obszarze działania przedsiębiorcy.  

 

• Osoba bezrobotna może mieć sfinansowane 
szkolenie przez Urząd Pracy, jeżeli przyszły 
pracodawca ma takie wymagania co do posiadanych 
kwalifikacji czy umiejętności przez kandydata. 



Szkolenie 
 

• Powiatowy Urząd Pracy może 
zorganizować kurs grupowy dla 
bezrobotnych pod zamówienie 
pracodawcy. 

 

• Pracodawca ma prawo uczestniczenia w 
rekrutacji wstępnej kandydatów na 
szkolenie a także ma wpływ na zakres 
tematyczny szkolenia. 

 



Szkolenie 
 

• Szkolenie odbywa się w ramach 
umowy trójstronnej pomiędzy 
pracodawcą, instytucją 
szkoleniową i Urzędem Pracy.  

 

• W umowie trójstronnej 
pracodawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia bezrobotnych po 
odbytym szkoleniu. 

 



Szkolenie 
 
• Powiatowy Urząd Pracy ponosi 

koszty szkolenia, koszty niezbędnych 
badań lekarskich oraz wypłaca 
bezrobotnym stypendium z tytułu 
uczestnictwa w szkoleniu. 

 

• Szkolenie na podstawie umowy 
trójstronnej stanowi pomoc de 
minimis  

 



Staże 
 

• Staż ma na celu nabycie 
praktycznych umiejętności do 
wykonywania pracy przez osoby 
bezrobotne przez wykonywanie zadań 
w miejscu pracy bez nawiązywania 
stosunku pracy z pracodawcą; 

• Staż może trwać do 6 lub 12 
miesięcy; 

• Bezrobotnemu w okresie odbywania 
stażu przysługuje stypendium 
wypłacane przez powiatowy urząd 
pracy. 

•  Wszelkie koszty związane z 
ubezpieczeniem stażysty oraz   
wypłata stypendium ponosi PUP. 

 



Zalety stażu 
 

• Pracodawca ma możliwość 
sprawdzenia umiejętności stażysty 
bez konieczności zawierania z nim 
umowy o pracę. 

 

• Pracodawca nie płaci wynagrodzenia 
stażyście. Z tytułu wykonywanego stażu 
powiatowy urząd pracy wypłaca 
stażyście stypendium. 

 

• Pracodawca może wskazać we wniosku 
dane bezrobotnego, którego chce 
przyjąć na staż. 



Bon stażowy dla osób do 30 roku życia 
 

• Z inicjatywą odbycia stażu występuje osoba 
bezrobotna, która po otrzymaniu bonu stażowego może 
sobie znaleźć pracodawcę u którego chciałaby odbyć 
staż  

 

• Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do 
odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez 
bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca 
zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po 
zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.  



Bon stażowy dla osób do 30 roku życia 
 

• Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez 
deklarowany okres, może otrzymać premię w 
wysokości  około 1500 zł.  

 

• Premia ta stanowi pomoc de minimis. 

 

• Pracodawca nie płaci wynagrodzenia stażyście.         
Z tytułu wykonywanego stażu powiatowy urząd pracy 
wypłaca stażyście stypendium. 



Przygotowanie zawodowe 
dorosłych 
 
Przygotowanie zawodowe dorosłych ma 
na celu uzyskanie przez osoby 
bezrobotne, kwalifikacji lub umiejętności 
zawodowych, potwierdzonych 
odpowiednimi dokumentami i odbywa się 
w formie: 

 

•  praktycznej nauki zawodu dorosłych, 

•  przyuczenia do pracy dorosłych. 



Przygotowanie zawodowe dorosłych 
 

Praktyczna nauka zawodu dorosłych: 

• Umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
lub egzaminu czeladniczego; 

• trwa od 6 do 12 miesięcy; 

• kończy się egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe lub egzaminem 
czeladniczym . 



Przygotowanie zawodowe dorosłych 
 

Przyuczenie do pracy dorosłych: 

• ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji 
zawodowych lub umiejętności, niezbędnych 
do wykonywania określonych zadań 
zawodowych; 

• trwa od 3 do 6 miesięcy; 

• kończy się egzaminem sprawdzającym, 
potwierdzającym uzyskanie wybranych 
kwalifikacji lub umiejętności. 



Przygotowanie zawodowe dorosłych 
 

• Wszelkie koszty związane z 
ubezpieczeniem osoby odbywającej 
przygotowanie zawodowe oraz wypłatą 
stypendium ponosi PUP. 

 

• Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów 
wydatków w wymiarze do 2% przeciętnego 
wynagrodzenia za każdy miesiąc. 

 

• Jeśli bezrobotny zakończy przygotowanie 
zawodowe i pomyślnie zda egzamin, 
pracodawca otrzymuje premię w wysokości  
około 400 zł za każdy miesiąc programu 
przygotowania zawodowego dorosłych. 



Bon zatrudnieniowy dla osób         
do 30 roku życia 
 

Bon zatrudnieniowy – daje możliwość bezrobotnemu 
samodzielnego znalezienia pracy a pracodawcy 
gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i 
składek na ubezpieczenie społeczne w związku z 
zatrudnieniem bezrobotnego, któremu PUP przyznał taki 
bon. 

• Z bonu zatrudnieniowego mogą skorzystać osoby 
bezrobotne do 30 roku życia, dla których został 
określony profil pomocy I lub II. 



Bon zatrudnieniowy dla osób        
do 30 roku życia 

• Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia 
bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Pierwsze 12 
miesięcy zatrudnienia podlega refundacji, natomiast 
okres kolejnych 6 miesięcy zatrudnienia nie podlega 
refundacji. 

• Refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i 
składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, przez okres 12 miesięcy. 

• Pomoc de minimis. 



Prace interwencyjne 

 
• Refundacja części wynagrodzenia za 

zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej 
przez powiatowy urząd pracy. 

• Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 
mogą być kierowane osoby, dla których został 
określony profil pomocy II. 

• Pomoc de minimis. 



Prace interwencyjne 
 
Okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych: 

 

 

 

 

  9 miesięcy  6 m-cy okresu refundacji         
(co miesiąc) + 3 miesiące zatrudnienia bez refundacji;\ 

15 miesięcy  12 m-cy okresu refundacji                   
(co drugi miesiąc) + 3 miesiące zatrudnienia bez refundacji; 

18 miesięcy  12 m-cy okresu refundacji                  
(co miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji; 

24 miesiące  18 m-cy okresu refundacji                     
(co drugi miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji; 

 



Prace interwencyjne 
 
Dla osób powyżej 50 roku życia 

Wysokość dofinansowania 50% lub 80% minimalnego 

wynagrodzenia  

 

30 miesięcy  24 miesiące okresu refundacji 
(co miesiąc) + 6 miesiące zatrudnienia bez refundacji;\ 

54 miesiące  48 m-cy okresu refundacji 
(co drugi miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji; 



Dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 
 
• Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osoby 

bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy w 
wysokości nie wyższej niż połowa minimalnego 
wynagrodzenia. 

 

• Do zatrudnienia w ramach dofinansowania mogą być 
kierowane osoby, dla których został określony profil 
pomocy II 

 

• Pomoc de minimis 

 

 



Dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 
 

Okres zatrudnienia w ramach dofinansowania: 

• Dla osób w wieku od 50 do 60 lat: 
• 18 miesięcy –  12 m-cy okresu refundacji                               

(co miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez 
dofinansowania; 

 

• Dla osób powyżej 60 roku życia: 
• 36 miesięcy – 24 miesiące okresu refundacji                         

(co miesiąc) + 12 miesięcy zatrudnienia bez 
dofinansowania; 

 

 



Świadczenie aktywizacyjne 

 
• Zatrudnienie rodzica lub opiekuna osoby 

zależnej, którzy zrezygnowali z pracy w 
okresie 3 lat 

• Do zatrudnienia w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego mogą być kierowane osoby, 
dla których został określony profil pomocy II 

• Pomoc de minimis 



Świadczenie aktywizacyjne 
 

Okres zatrudnienia i wysokość refundacji: 

18 miesięcy  12 m-cy okresu refundacji  
+ 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji; wysokość refundacji – 

połowa minimalnego wynagrodzenia 

\ 

27 miesięcy  18 m-cy okresu refundacji 
+ 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji; Refundacja w wysokości 

1/3 minimalnego wynagrodzenia  



Refundacja składek ZUS za zatrudnienie 
bezrobotnego do 30 roku życia 

 

• Zatrudnienie osoby bezrobotnej 
do 30 roku życia, która 
podejmuje pracę po raz pierwszy 
w życiu; 

• Do zatrudnienia w ramach 
refundacji mogą być kierowane 
osoby, dla których został 
określony profil pomocy II 

• Pomoc de minimis 

 

 



Refundacja składek ZUS za zatrudnienie 
bezrobotnego do 30 roku życia 

 

Wymagany okres zatrudnienia: 

• 18 miesięcy –  12 miesięcy okresu refundacji             
+ 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji;  

• Refundacja kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenia społeczne w kwocie nie wyższej niż 
połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 

 



Refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy  
 
• Zwrot kosztów  związanych z utworzeniem stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości 6 – 
krotności przeciętnego wynagrodzenia na 1 stanowisko.  

• Środki te są bezzwrotne, jeżeli pracodawca utrzyma 
refundowane stanowisko pracy przez okres co najmniej 
24 miesięcy. 

• Warunkiem otrzymania refundacji jest prowadzenie 
działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku. 



Refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy  
 

• Refundacja środków na utworzenie stanowiska pracy 
dotyczy zakupu środków trwałych maszyn i urządzeń, 
mebli i programów komputerowych wykorzystywanych 
bezpośrednio i osobiście przez pracownika tym 
stanowisku pracy. 

• Jest to pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów UE 
i w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wnioski nie 
może ona przekroczyć  200 tysięcy €. 

 



Inne formy wsparcia 
pracodawców 

 • Zwrot składek na ubezpieczenie 
społeczne w formie jednorazowej 
refundacji w wysokości maksymalnie około 
5000 zł. 

 

• Grant na telepracę – dofinansowanie w 
wysokości 6 – krotności minimalnego 
wynagrodzenia na utworzenie stanowiska 
pracy w formie telepracy dla bezrobotnego 
rodzica dziecka do 6 roku życia lub 
opiekuna osoby zależnej, którzy                  
w okresie 3 lat zrezygnowali z pracy z 
powodu konieczności opieki. 

 



Pożyczka na utworzenie stanowiska 
pracy dla osoby bezrobotnej 

• Przyznawana jest przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego za 
pośrednictwem pośredników 
finansowych w wysokości nie 
przekraczającej 6 – krotności 
przeciętnego wynagrodzenia. 

 

• Pracodawca zobowiązany jest do 
utrzymania stanowiska pracy przez 
okres co najmniej 12 miesięcy. 



Pożyczka na utworzenie stanowiska 
pracy dla osoby bezrobotnej 

• Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska 
pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy 
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank 
Polski. 

• Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 
nie może być dłuższy niż 3 lata. 

• Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy są 
przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności 
pomocy de minimis. 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
 
• Pracodawca może uzyskać 

dofinansowanie działań 
obejmujących m.in. kształcenie 
ustawiczne pracowników i 
pracodawcy w wysokości 80% 
tych kosztów, nie więcej jednak 
niż 300% przeciętnego 
wynagrodzenia. na  jednego 
uczestnika, a w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw w 
wysokości 100% na jednego 
pracownika, nie więcej jednak 
300% przeciętnego 
wynagrodzenia.  

• Środki z KFS przyznane 
pracodawcy na sfinansowanie 
kosztów kształcenia 
ustawicznego stanowią pomoc 
udzielaną zgodnie z warunkami 
dopuszczalności pomocy de 
minimis.  



Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
 
 

W 2018 r. środki z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego przeznaczone są na: 

 

• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z 
zastosowaniem w firmach nowych technologii i 
narzędzi pracy. 

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego  
w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 
województwie zawodach deficytowych. 

 

 
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą 

udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac             

w szczególnych warunkach   lub o szczególnym charakterze,            

a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, 



Zatrudnienie i aktywizacja osób 
niepełnosprawnych 
 Formy, z jakich mogą skorzystać pracodawcy 

chcący zatrudniać osoby niepełnosprawne: 

• Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej; maksymalnie 
do wysokości 15-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia; warunek: utrzymanie 
stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 
miesięcy 

• Zwrot kosztów przystosowania stanowiska 
pracy oraz adaptacji pomieszczeń i urządzeń 
do potrzeb osoby niepełnosprawnej; 
maksymalnie do wysokości 20-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia; warunek: 
utrzymanie stanowiska pracy przez okres co 
najmniej 36 miesięcy. 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


