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>> bezrobotni, dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja, zmiany prawa

Dofinansowanie	do	zatrudniania	bezrobotnych	
na	podstawie	nowych	przepisów		
–	poradnik	dla	pracodawcy	

Od 27 maja 2014 r. pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych, mogą 
korzystać z większości nowych form wsparcia. Wsparcie dotyczy zarówno 
kosztów kursów i szkoleń takich osób, jak i kosztów ich wynagrodzenia oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracodawcę. Ponadto 
w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia oraz 50+ pracodawca może 
uzyskać 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP. 

Pracodawcy, którzy zdecydują się na pozyskanie dofinansowania od 27 maja 2014 r., tak jak 
dotychczas, muszą spełnić wymagania dotyczące m.in. utrzymania zatrudnienia skierowanych 
bezrobotnych po okresie refundacji. Ponadto wprowadzono kilka nowych instrumentów akty-
wizacji zawodowej bezrobotnych i pracodawców w postaci m.in. grantów, bonów, pożyczek. 

Wiele zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa 
o promocji zatrudnienia) jest związanych z wdrożeniem reformy sieci EURES prowadzonej 
przez Komisję Europejską (sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów 
na rynku pracy wspierająca mobilność w zakresie zatrudnienia na poziomie międzynarodo-
wym w krajach UE, a także w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie oraz w Szwajcarii). Celem re-
formy jest przekształcenie sieci EURES w efektywny i wydajny instrument zatrudnieniowy 
koncentrujący się szczególnie na pośrednictwie pracy, potrzebach pracodawców oraz inte-
gracji mobilnych pracowników.

Zmiana	definicji	ustawowych
Nowelizacja przepisów o promocji zatrudnienia od 27 maja 2014 r. zmieniła dotychczas 

stosowane definicje i uchyliła niektóre pojęcia. Słowniczek zawarty w art. 2 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia jest bardzo istotny, gdyż poszczególne określenia w nim zawarte należy 
rozumieć dokładnie w taki sposób, w jaki zostały zdefiniowane. 

Skutki zmian definicji w ustawie o promocji zatrudnienia 

Definicje 
wymienione 

w art. 2 ustawy 
o promocji 

zatrudnienia

Przed zmianą Po zmianie Różnice/skutki

1 2 3 4

pkt 2 lit. ca brak odpowiednika osoba bezrobotna – oso-
ba, która nie nabyła prawa 

rozszerzenie negatyw-
nych warunków w definicji 
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do emerytury albo renty 
z tytułu niezdolności do 
pracy, przyznanej przez 
zagraniczny organ eme-
rytalny lub rentowy, w wy-
sokości co najmniej naj-
niższej emerytury albo 
renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy, o których 
mowa w ustawie z dnia 
17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych

osoby bezrobotnej. 
Zmiana ma na celu okre-
ślenie wysokości ren-
ty z tytułu niezdolności 
do pracy oraz emerytu-
ry, przyznanych przez 
zagraniczne organy 
emerytalno-rentowe, 
umożliwiającej nabycie/
posiadanie statusu bez-
robotnego – wysokość ta 
została określona na po-
ziomie najniższej renty/
emerytury krajowej 

pkt 6 bezrobotny bez kwalifi-
kacji zawodowych – bez-
robotny nieposiadający 
kwalifikacji do wykonywa-
nia jakiegokolwiek zawo-
du poświadczonych dy-
plomem, świadectwem, 
zaświadczeniem instytucji 
szkoleniowej lub innym do-
kumentem uprawniającym 
do wykonywania zawodu

bezrobotny bez kwalifi-
kacji zawodowych – bez-
robotny nieposiadający 
kwalifikacji do wykony-
wania jakiegokolwiek za-
wodu poświadczonych 
dyplomem, świadec-
twem lub innym doku-
mentem uprawniającym 
do wykonywania zawodu

usunięcie z definicji 
zwrotu: „zaświadcze-
niem instytucji szkole-
niowej”

pkt 9aa brak odpowiednika działania aktywizacyjne – 
pakiet działań mających 
na celu podjęcie i utrzy-
manie przez bezrobotne-
go odpowiedniej pracy 
lub działalności gospo-
darczej

wprowadzenie definicji 
działań aktywizacyjnych

pkt 9b EURES – europejskie 
służby zatrudnienia 
państw, o których mowa 
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. 
a-c, realizujące działa-
nia obejmujące w szcze-
gólności pośrednictwo 
pracy wraz z doradz-
twem w zakresie mobil-
ności na rynku pracy we 
współpracy ze związka-
mi zawodowymi i orga-
nizacjami pracodawców

EURES – europejskie 
służby zatrudnienia 
państw, o których mowa 
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. 
a–c, realizujące działania 
obejmujące w szczegól-
ności pośrednictwo pra-
cy wraz z doradztwem 
w zakresie mobilności 
na rynku pracy

usunięcie zwrotu: „we 
współpracy ze związka-
mi zawodowymi i organi-
zacjami pracodawców”. 
Zmiana związana z refor-
mą sieci EURES
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pkt 13 nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalna inna pra-
ca zarobkowa:
a)  zatrudnienie przez 

pracodawcę osoby 
bez potwierdzenia 
na piśmie w wymaga-
nym terminie rodzaju 
zawartej umowy i jej 
warunków,

b)  niezgłoszenie osoby 
zatrudnionej lub wy-
konującej inną pracę 
zarobkową do ubez-
pieczenia społeczne-
go,

c)  podjęcie przez bez-
robotnego zatrudnie-
nia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności 
bez powiadomienia 
o tym właściwego 
powiatowego urzędu 
pracy,

d) (uchylona),
e)  powierzenie wykony-

wania pracy cudzo-
ziemcowi nieposia-
dającemu zezwolenia 
na pracę lub zezwole-
nia na pobyt i pracę, 
w przypadkach gdy 
jest ono wymagane, 
lub powierzenie wy-
konywania pracy na 
innych warunkach 
lub na innym stano-
wisku niż określone 
w zezwoleniu na pra-
cę, z zastrzeżeniem 
art. 88f ust. 1a i 1b

nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalna inna pra-
ca zarobkowa: 
a)  zatrudnienie przez 

pracodawcę osoby 
bez potwierdzenia 
na piśmie w wymaga-
nym terminie rodzaju 
zawartej umowy i jej 
warunków,

b)  niezgłoszenie osoby 
zatrudnionej lub wy-
konującej inną pracę 
zarobkową do ubez-
pieczenia społeczne-
go,

c)  podjęcie przez bez-
robotnego zatrudnie-
nia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności 
bez powiadomienia 
o tym właściwego 
powiatowego urzędu 
pracy,

d)  (uchylona),
e)   (uchylona);

uchylenie lit. e, wyodręb-
nienie definicji w pkt 22a

pkt 14 nielegalne wykonywanie 
pracy przez cudzoziem-
ca – wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca, któ-
ry nie jest uprawniony do 

nielegalne wykonywanie 
pracy przez cudzoziem-
ca – wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca, któ-
ry nie jest uprawniony do 

wykreślenie zwrotu: „lub 
który wykonuje pracę 
bez umowy o pracę albo 
umowy cywilnoprawnej 
w wymaganej formie” 
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wykonywania pracy w ro-
zumieniu art. 87 ust. 1, 
lub nie jest zwolniony 
z obowiązku posiada-
nia zezwolenia na pracę 
na podstawie przepisów 
szczególnych, lub które-
go podstawa pobytu nie 
uprawnia do wykonywa-
nia pracy, lub który wy-
konuje pracę na innych 
warunkach lub na innym 
stanowisku niż określone 
w zezwoleniu na pracę, 
z zastrzeżeniem art. 88f 
ust. 1a i 1b, lub który wy-
konuje pracę na innych 
warunkach lub na innym 
stanowisku niż określo-
ne w zezwoleniu na po-
byt czasowy, o którym 
mowa w art. 114, art. 126, 
art. 127 lub art. 142 ust. 3, 
z zastrzeżeniem art. 119 
i art. 135 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, lub 
który wykonuje pracę bez 
umowy o pracę albo umo-
wy cywilnoprawnej w wy-
maganej formie

wykonywania pracy w ro-
zumieniu art. 87 ust. 1 
lub nie posiada zezwole-
nia na pracę, nie będąc 
zwolnionym na podsta-
wie przepisów szczegól-
nych z obowiązku po-
siadania zezwolenia na 
pracę, lub którego pod-
stawa pobytu nie upraw-
nia do wykonywania pra-
cy, lub który wykonuje 
pracę na innych warun-
kach lub na innym sta-
nowisku niż określone 
w zezwoleniu na pracę, 
z zastrzeżeniem art. 88f 
ust. 1a–1c, lub który wy-
konuje pracę na innych 
warunkach lub na innym 
stanowisku niż określo-
ne w zezwoleniu na po-
byt czasowy, o którym 
mowa w art. 114, art. 126, 
art. 127 lub art. 142 ust. 3, 
z zastrzeżeniem art. 119 
i art. 135 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach

w celu wyłączenia sank-
cjonowania cudzoziem-
ca za okoliczności, za 
które odpowiada pod-
miot powierzający wyko-
nywanie pracy

pkt 21 a partnerstwo transgranicz-
ne EURES – działania w ra-
mach sieci EURES w re-
gionach przygranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
zatwierdzone przez Komi-
sję Europejską na podsta-
wie odrębnych procedur, 
realizowane na podsta-
wie umowy przez służby 
zatrudnienia, związki za-
wodowe i organizacje pra-
codawców z państw, 
o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. a-c

partnerstwo transgra-
niczne EURES – dzia-
łania sieci EURES w re-
gionach przygranicznych 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej, realizowane przez 
służby zatrudnienia oraz 
inne podmioty z państw, 
o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. a–c, upraw-
nione do realizacji dzia-
łań sieci EURES

rozszerzenie definicji 
partnerstwa transgra-
nicznego o wszystkie 
podmioty prowadzące 
działania w sieci EURES
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pkt 22a odpowiednik w pkt 13 
lit. e odnoszącym się do 
nielegalnego zatrudnie-
nia cudzoziemca lub po-
wierzenia mu nielegalnej 
innej pracy zarobkowej 

powierzenie cudzoziem-
cowi nielegalnego wyko-
nywania pracy – powie-
rzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, który nie 
jest uprawniony do wy-
konywania pracy w rozu-
mieniu art. 87 ust. 1 lub 
nie posiada zezwolenia 
na pracę, nie będąc zwol-
nionym na podstawie 
przepisów szczególnych 
z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę, lub 
którego podstawa pobytu 
nie uprawnia do wykony-
wania pracy, lub który wy-
konuje pracę na innych 
warunkach lub na innym 
stanowisku niż określone 
w zezwoleniu na pracę, 
z zastrzeżeniem art. 88f 
ust. 1a–1c, lub który wy-
konuje pracę na innych 
warunkach lub na innym 
stanowisku niż określo-
ne w zezwoleniu na po-
byt czasowy, o którym 
mowa w art. 114, art. 126, 
art. 127 lub art. 142 ust. 3, 
z zastrzeżeniem art. 119 
i art. 135 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, lub bez 
zawarcia umowy o pracę 
albo umowy cywilnopraw-
nej w wymaganej formie

rozszerzenie i doprecy-
zowanie definicji

pkt 26 prace interwencyjne – za-
trudnienie bezrobotnego 
przez pracodawcę, które 
nastąpiło w wyniku umo-
wy zawartej ze starostą 
i ma na celu wsparcie osób 
będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, 
o których mowa w art. 49

prace interwencyjne – 
zatrudnienie bezrobot-
nego przez pracodawcę, 
które nastąpiło w wyniku 
umowy zawartej ze staro-
stą i ma na celu wsparcie 
bezrobotnych

usunięcie odniesienia do 
osób będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku 
pracy, obecnie dotyczy 
wszystkich bezrobot-
nych
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pkt 26a projekty – projekty w ro-
zumieniu art. 5 pkt 9 
ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki roz-
woju (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712, z późn. 
zm.) realizujące działa-
nia w zakresie promocji 
zatrudnienia, w tym prze-
ciwdziałania bezrobo-
ciu, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej bezrobot-
nych wynikające z pro-
gramów operacyjnych 
współfinansowanych ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
i Funduszu Pracy

projekty współfinanso-
wane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
– projekty realizowane 
przez powiatowe urzędy 
pracy na podstawie umo-
wy zawartej pomiędzy 
zarządem województwa 
a ministrem właściwym 
do spraw rozwoju regio-
nalnego, prefinansowa-
ne w całości ze środków 
Funduszu Pracy prze-
znaczonych w roku bu-
dżetowym na realizację 
przez samorządy po-
wiatowe programów na 
rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skut-
ków bezrobocia i aktywi-
zacji zawodowej

doprecyzowanie treści 
definicji

pkt 27a praktyczna nauka za-
wodu dorosłych – for-
ma przygotowania za-
wodowego dorosłych 
umożliwiająca uzyskanie 
świadectw potwierdza-
jących kwalifikacje w za-
wodzie lub w przypadku 
osób posiadających wy-
kształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie 
dyplomu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawo-
dowe po zdaniu egzami-
nów potwierdzających 
wszystkie kwalifikacje 
wyodrębnione w danym 
zawodzie lub świade-
ctwa czeladniczego

praktyczna nauka za-
wodu dorosłych – forma 
przygotowania zawodo-
wego dorosłych umożli-
wiająca uzyskanie:
a)  świadectwa czeladni-

czego,
b)  świadectw potwier-

dzających kwalifika-
cje w zawodzie,

c)  dyplomu potwierdza-
jącego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwier-
dzających wszystkie 
kwalifikacje wyodręb-
nione w danym zawo-
dzie przez osoby po-
siadające:
–  wykształcenie za-

sadnicze zawodo-
we albo

–  zdany egzamin eks-
ternistyczny z zakre-
su wymagań okre-

doprecyzowanie definicji  
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1 2 3 4

ślonych w podstawie 
programowej kształ-
cenia ogólnego dla za-
sadniczej szkoły zawo-
dowej, albo
–  wykształcenie średnie

pkt 29b przyuczenie do pracy 
dorosłych – forma przy-
gotowania zawodowego 
dorosłych, umożliwiają-
ca uzyskanie wybranych 
kwalifikacji zawodowych 
lub umiejętności po-
twierdzonych zaświad-
czeniem

przyuczenie do pracy 
dorosłych – forma przy-
gotowania zawodowego 
dorosłych, umożliwia-
jąca uzyskanie wybra-
nych umiejętności lub 
kwalifikacji zawodowych 
potwierdzonych za-
świadczeniem lub świa-
dectwem

dodanie świadectwa jako 
drugiego poza zaświad-
czeniem dokumentu po-
twierdzającego kwalifika-
cje lub umiejętności 

pkt 32 roboty publiczne – za-
trudnienie bezrobotne-
go w okresie nie dłuż-
szym niż 12 miesięcy 
przy wykonywaniu prac 
organizowanych przez 
gminy, organizacje po-
zarządowe statutowo 
zajmujące się proble-
matyką: ochrony środo-
wiska, kultury, oświaty, 
kultury fizycznej i tury-
styki, opieki zdrowotnej, 
bezrobocia oraz pomocy 
społecznej, a także spół-
ki wodne i ich związki, je-
żeli prace te są finanso-
wane lub dofinansowane 
ze środków samorządu 
terytorialnego, budżetu 
państwa, funduszy celo-
wych, organizacji poza-
rządowych, spółek wod-
nych i ich związków

roboty publiczne – za-
trudnienie bezrobotne-
go w okresie nie dłuż-
szym niż 12 miesięcy 
przy wykonywaniu prac 
organizowanych przez 
powiaty – z wyłącze-
niem prac organizowa-
nych w urzędach pra-
cy – gminy, organizacje 
pozarządowe statutowo 
zajmujące się proble-
matyką ochrony środo-
wiska, kultury, oświaty, 
kultury fizycznej i tury-
styki, opieki zdrowotnej, 
bezrobocia oraz pomo-
cy społecznej, a tak-
że spółki wodne i ich 
związki, jeżeli prace te 
są finansowane lub dofi-
nansowane ze środków 
samorządu terytorialne-
go, budżetu państwa, 
funduszy celowych, or-
ganizacji pozarządo-
wych, spółek wodnych 
i ich związków

roboty publiczne będą 
mogły być organizowa-
ne również przez powia-
ty (z wyraźnym wyłącze-
niem urzędów pracy)
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OHP	mogą	pośredniczyć	w	znalezieniu	pracy

Od 27 maja 2014 r. rozszerzono kompetencje Ochotniczych Hufców Pracy o prowadzenie 
działań mających na celu upowszechnianie informacji o rynku pracy i ofertach pracy, a także 
o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie.

W związku ze zmianami dotyczącymi EURES Ochotnicze Hufce Pracy w ramach tej 
sieci mają możliwość prowadzenia pośrednictwa pracy. Jest to bardzo istotna zmiana, 
która uszczegółowiona dalszymi przepisami ustawy nowelizującej zdecydowanie rozsze-
rza rolę OHP w zakresie „umiędzynarodowienia” wsparcia zatrudnienia młodych osób. 
Wprowadzono również zmianę rodzaju pomocy w przypadku refundacji kosztów ponie-
sionych przez pracodawców na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
młodocianych pracowników. Nie będzie to pomoc publiczna na szkolenia, lecz pomoc 
de minimis. 

Pośrednictwo	pracy	tylko	z	akredytacją
Przed zmianą posiadanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrud-

nienia nie uprawniało do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Po no-
welizacji wprowadzono wymóg akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach 
tej sieci. 

Rozszerzenie	grupy	podmiotów	objętych	zakazem	
dyskryminacji
Przed zmianą przepisów zobowiązanie do niedyskryminowania osób ze względu m.in. na 

płeć, wiek czy niepełnosprawność, dla których jest poszukiwane zatrudnienie lub inna praca  
zarobkowa, dotyczyło agencji zatrudnienia.

Po zmianie przepisów zakaz dyskryminacji tych osób dotyczy nie tylko agencji, ale rów-
nież podmiotów wskazanych w art. 18c ustawy o promocji zatrudnienia, czyli:
■■ OHP i centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej,
■■ wyspecjalizowanych organów wojskowych, wykonujących te usługi dla żołnierzy zawodo-

wych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
■■ przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie 

z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, porad-
nictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw EOG nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących 
stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na pod-
stawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi oraz zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Spełnianie tego obowiązku przez agencję zatrudnienia lub podmiot wymieniony 
w art. 18c ustawy o promocji zatrudnienia, np. OHP podlega kontroli PIP. Konsekwencją 
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naruszenia tego zobowiązania jest wykreślenie jednostki przez marszałka z rejestru oraz 
możliwość ukarania grzywną nie niższą niż 3000 zł. 

Obowiązek	informowania	o	kosztach	związanych		
ze	skierowaniem	do	pracy	za	granicę
Na agencje zatrudnienia i pozostałe podmioty wskazane w art. 18c ustawy o promo-

cji zatrudnienia, np. OHP, nałożono obowiązek pisemnego informowania o kosztach 
związanych ze skierowaniem do pracy za granicą albo do pracy tymczasowej za grani-
cą. Taki obowiązek istnieje również w stosunku do osób kierowanych za granicę w celu 
odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu niebędących zatrudnieniem lub inną 
pracą zarobkową (art. 19d ustawy o promocji zatrudnienia). Artykuł ten został dodany 
w związku z wprowadzeniem obowiązku przedstawienia m.in. przez agencję zatrudnie-
nia pisemnej informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kie-
rowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. Taka informacja 
musi być przekazana przed skierowaniem do pracy za granicą albo pracy tymczasowej 
do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wzorem innych regulacji dotyczących wykroczeń zawartych w ustawie także w tym za-
kresie ustalono dolną granicę grzywny w wysokości 3000 zł. 

Profilowanie	pomocy	dla	bezrobotnych
Zmiany w sposobie realizacji zadań urzędów pracy dotyczą m.in. wprowadzenia profilo-

wania pomocy dla bezrobotnych, funkcji doradcy klienta itp. Zrezygnowano z regulacji doty-
czących standardów realizacji usług rynku pracy. Były to szczegółowe procedury postępo-
wania określane przez ministra właściwego ds. pracy. Krytykowano formalizm i biurokratyzm 
standardów, które określały szereg szczegółowych wymagań związanych z realizacją pod-
stawowych usług rynku pracy.

Marszałek lub starosta może zlecić m.in. związkom zawodowym lub organizacjom pra-
codawców realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia, czyli:
■■ pośrednictwo pracy,
■■ poradnictwo zawodowe,
■■ organizację szkoleń.

W okresie udziału bezrobotnego w usługach rynku pracy wskazanych w art. 35 ust. 1 
ustawy o promocji zatrudnienia, tj. m.in. jeżeli osoba korzystała z pośrednictwa pracy, po-
radnictwa zawodowego lub ze szkoleń albo z usług i instrumentów rynku pracy zlecanych:
■■ jednostkom samorządu terytorialnego,
■■ organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy,
■■ związkom zawodowym,
■■ organizacjom pracodawców,
■■ agencjom zatrudnienia,
■■ centrom integracji społecznej
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powiatowy urząd pracy nie będzie kierować do tej osoby innych form pomocy określonych 
ustawą. 

PRZYKŁAD
Bezrobotny bierze udział w kilkutygodniowym szkoleniu realizowanym przez stowarzy-
szenie na zlecenie z PUP. W tym czasie urząd pracy nie ma możliwości skierowania tego 
bezrobotnego np. na staż czy roboty publiczne. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko 
zapobiec dublowaniu pomocy wobec bezrobotnego, ale również wyłączać potencjalną 
możliwość niwelowania korzyści wynikających z realizacji przez podmiot zewnętrzny 
określonego programu wobec bezrobotnego. 

Profilowanie	bezrobotnego
Profilowanie bezrobotnego ma na celu ustalenie najbardziej optymalnych form pomocy 

dla konkretnej osoby bezrobotnej. Dokonuje się tego niezwłocznie po rejestracji bezrobot-
nego. Zmiana ta zobowiązuje powiatowy urząd pracy do niezwłocznego zajęcia się każdą 
osobą bezrobotną. 

Wprowadzono trzy profile pomocy, z którymi łączą się konkretne formy pomocy bezro-
botnym, tj.:
■■ profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach porad-

nictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a (szkole-
nia, koszty egzaminów), art. 45 (zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania 
i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres od-
bywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania 
zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie), art. 46 ust. 1 pkt 2 (przyznanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej), art. 60b (świad-
czenie aktywizacyjne), art. 61e pkt 2 (pożyczki na podjęcie działalności gospodar-
czej) oraz art. 66k–66n (bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na 
zasiedlenie),
■■ profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez 

urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, 
o którym mowa w art. 62a,
■■ profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania 

aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnie-
nia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez 
osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Od 27 maja 2014 r. bezrobotny może utracić swój status, jeżeli m.in.:
■■ nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy,
■■ odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, przez inne pod-
mioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej.
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Trójstronne	umowy	szkoleniowe

Trójstronne umowy szkoleniowe są zawierane przez starostę z pracodawcą i instytucją 
szkoleniową. W umowach pracodawcy powinni deklarować zatrudnienie bezrobotnego po 
odbytym szkoleniu, a w zamian za to w umowach tych ujęte będą w szczególności umie-
jętności i kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy. Wymagania 
te będą uwzględniane w programie szkolenia finansowanego przez powiatowy urząd pracy 
z Funduszu Pracy (art. 40 ust. 2e–2h ustawy o promocji zatrudnienia). W ten sposób bezro-
botni uzyskają wymagane przez pracodawcę umiejętności.

Koszty związane z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkolenia z zakresu umie-
jętności poszukiwania pracy nie mogą przekroczyć 40% zasiłku dla bezrobotnych przysłu-
gującego w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku (od 1 czerwca 
2014 r. – 831,10 zł). Zatem wysokość kosztów nie może przekroczyć 332,44 zł.

Osoby	w	szczególnej	sytuacji	na	rynku	pracy
Osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni:
■■ do 30. roku życia,
■■ bezrobotni długotrwale,
■■ powyżej 50. roku życia,
■■ korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
■■ posiadający co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18. roku życia,
■■ niepełnosprawni.

Takim osobom przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.
Katalog tych grup jest bardziej dopasowany do faktycznych potrzeb społecznych, skupia się na 

osobach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem z rynku pracy lub utrudnieniem wejścia 
na ten rynek, przy uwzględnieniu zarówno realiów finansowych, jak i personalnych urzędów pracy. 

Na uwagę zasługuje wyraźne wyodrębnienie grupy osób do 30. roku życia, a nie jak przed 
27 maja 2014 r. do 25. roku życia. Jest to związane z realną sytuacją na rynku pracy, wiekiem 
rozpoczynania prób podjęcia zatrudnienia oraz rzeczywistymi problemami z uzyskaniem pracy. 

Warto również zauważyć zmianę w odniesieniu do bezrobotnych będących rodzicami. 
Dotychczas szczególnie traktowana była osoba samotnie wychowująca dziecko do osiągnięcia 
przez nie pełnoletności. Obecnie wskazuje się na bezrobotnego posiadającego co najmniej jedno 
dziecko do 6. roku życia (do 18. roku życia, jeśli jest niepełnosprawne), bez ograniczenia tylko do 
rodziców samotnie wychowujących dzieci. Tą regulacją będzie zatem objęta np. bezrobotna mat-
ka 5-letniego dziecka, której małżonek ma pełną władzę rodzicielską i pozostaje w zatrudnieniu. 

Wyczekiwanie	bezrobotnego	na	zasiłek	i	okres	jego	pobierania
Zrezygnowano z 7-dniowego wyczekiwania na zasiłek. W dotychczasowym stanie praw-

nym prawo do zasiłku przysługiwało bezrobotnemu spełniającemu warunki do jego nabycia 
za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym pup.
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Ponadto:
■■ doprecyzowano, że 365 dni okresu, który uprawnia do nabycia prawa do zasiłku, musi 

przypadać w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania 
jako bezrobotny,
■■ przez odniesienie do art. 104b ust. 2 ustawy wskazano, że do okresu uprawniającego 

do zasiłku będzie wliczany okres prowadzenia pozarolniczej działalności przez osoby 
w wieku powyżej 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni, za który to okres osoby te nie miały 
obowiązku odprowadzać składek na Fundusz Pracy,
■■ dokonano zmiany związanej ze zmianą Kodeksu karnego wykonawczego – osoby wyko-

nujące pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia 
wolności, aby mogły mieć ten okres zaliczony do okresu uprawniającego do nabycia pra-
wa do zasiłku, muszą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,
■■ do okresu uprawniającego do zasiłku dodano okres świadczenia usług na podstawie umowy 

uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz okres pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił 
zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobie-
ranie renty rodzinnej, jak również sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, 
o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598).

Okresy pobierania zasiłku zostały wyrażone w dniach, a nie w miesiącach, jak dotychczas. 
Osobom samotnie wychowującym dzieci przyznano prawo do pobierania zasiłku przez dłuż-
szy, 12-miesięczny okres w celu zapewnienia równego traktowania osób samotnie wycho-
wujących dzieci i osób wychowujących dzieci w rodzinie. Dodano również możliwość naby-
wania prawa do zasiłku uzupełniającego przez osoby, które w trakcie pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych utraciły status na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, 
po którym pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

Brak	prawa	do	zasiłku
Rozszerzono katalog sytuacji powodujących brak prawa do zasiłku w związku z nowymi 

możliwościami wsparcia przewidzianymi w ustawie o promocji zatrudnienia. 
Określono również, że bezrobotnemu odbywającemu odpłatną praktykę absolwencką 

na zasadach wskazanych w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 
Nr 127, poz. 1052), z tytułu której otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości przekra-
czającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku przysługuje po 
zakończeniu odbywania praktyk. 

Ustawa o praktykach absolwenckich nie zawiera ograniczenia, zgodnie z którym osoba 
„zatrudniona” na praktykę nie może w czasie praktyki kontynuować nauki. Praktykantem 
może być osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Może nawet nadal otrzymywać zasiłek dla 
bezrobotnych, jeśli w związku z odbywaną praktyką nie otrzymuje więcej niż połowę kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W razie jednak osiągnięcia tej kwoty świadczenia 
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zostaje pozbawiona zasiłku. Do tej pory w ustawie nie występowało doprecyzowanie doty-
czące okresu, na jaki bezrobotny traci prawo do zasiłku. 

Nowe	obowiązki	dokumentacyjne	agencji	zatrudnienia
Po zmianie przepisów agencja zatrudnienia jest zobowiązana do prowadzenia wykazów:
■■ podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, zawierającego 

w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa pochodzenia 
podmiotu,
■■ osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i nazwisko, adres zamieszka-

nia osoby oraz w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano 
osobę do pracy za granicą, oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej.

Zezwolenie	na	pracę
Rozszerzono zakres zezwolenia na pracę przez określenie najniższego wynagrodzenia, 

jakie może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku stosownie do wymiaru czasu 
pracy, który został obniżony na zasadach określonych w ustawie z 11 października 2013 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1291). 
W takim przypadku uzyskanie nowego zezwolenia na pracę nie jest wymagane. Ustawa ta 
umożliwiła przedsiębiorcom podlegającym pod jej przepisy (spełniającym kryteria wskaza-
ne w art. 3 tej ustawy) wprowadzenie okresowego obniżenia wymiaru czasu pracy, bez ko-
nieczności dokonywania takich indywidualnych zmian. Obniżenie etatów jest dokonywane 
„zbiorczo” i może dotyczyć wszystkich pracowników firmy, pewnych grup zawodowych lub 
pracowników określonego oddziału, punktu zamiejscowego itp. 

Pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie przepisów tej 
ustawy przysługuje od przedsiębiorcy:
■■ częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, 

do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększonego o wysokość składek na 
ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do 
obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 
pracownika przed jego obniżeniem (świadczenie to jest finansowane ze środków FGŚP, 
a nie przedsiębiorcy),
■■ finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie

– w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

Zwolnienie	z	opłacania	składek	na	Fundusz	Pracy
Dodano bezpośrednie zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy osób 

wymienionych w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osobami tymi 
są osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze RP są:
■■ osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres 

co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie 
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działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej,
■■ osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności 

gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej 
prowadzenia,
■■ zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy za-
przestali jej wykonywania,
■■ osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubez-

pieczeń społecznych, przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa 
w pkt 1–3, i które zaprzestały tej współpracy,
■■ osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez 

okres co najmniej 6 miesięcy.

Ponadto ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres 12 mie-
sięcy mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający skierowanych bezrobotnych, którzy nie 
ukończyli 30. roku życia. Zwolnienie obowiązuje począwszy od pierwszego miesiąca po za-
warciu umowy o pracę.

Warunkiem czasowego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz pracy jest to, aby 
dana osoba:
■■ była bezrobotna i została skierowana do pracodawcy przez pup, 
■■ została zatrudniona w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy, czyli na podstawie stosunku 

pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą,
■■ spełniała wskazane kryterium wiekowe. 

Sankcje	za	pobieranie	opłat	z	tytułu	pośrednictwa	pracy		
lub	nieprzestrzeganie	zakazu	dyskryminacji
Rozszerzono sankcję karną na wszystkie osoby, które świadcząc usługi z zakresu agen-

cji zatrudnienia pobierają od osób poszukujących pracy opłaty z tytułu pośrednictwa pracy 
lub nie przestrzegają zasady zakazu dyskryminacji.

W brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie nowelizacji odpowiedzialności podlegała 
tylko osoba prowadząca agencję zatrudnienia. 

Programy	wsparcia	dla	pracodawców
O możliwości uzyskania dofinansowania na zatrudnione osoby bezrobotne, a także skorzysta-

nia z innych, korzystnych form wsparcia pracodawca w pierwszej kolejności powinien uzyskać 
informacje we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności (planowanego miejsca wykony-
wania pracy przez bezrobotnych) powiatowym urzędzie pracy. Urząd wskaże nie tylko rodzaj 
i zakres wsparcia, ale również obecne możliwości finansowe powiatu w tym zakresie. Następnie 
pracodawca składa do pup pisemny wniosek. Zakres zawartych w nim danych jest uzależniony 
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od wnioskowanej formy pomocy. Podstawą do uzyskania środków finansowych jest umowa za-
warta ze starostą (lub działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy). 

Schemat działania pracodawcy ubiegającego się o wsparcie z pup

Krok 1.
Uzyskanie informacji o dostępnych formach wsparcia na bezrobotnych i możli-
wościach finansowych powiatu w tym zakresie

Krok 2.
Złożenie pisemnego wniosku o udzielenie pomocy i innych dokumentów wyma-
ganych w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy

Krok 3. Zawarcie umowy ze starostą 

Prace	interwencyjne

Pracą interwencyjną jest zatrudnienie przez pracodawcę na umowę o pracę bezrobot-
nego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezro-
botnych (art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o promocji zatrudnienia). 

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę znajdującego się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj.:
■■ w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej zareje-

strowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedza-
jącym 12 miesięcy lub
■■ w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony 

odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finanso-
wego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy, lub
■■ bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbio-

rowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności (art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – Dz.U. UE L Nr 214, str. 3).

Do wniosku o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca dołącza oświadczenie 
o spełnieniu powyższych warunków.

Organizatorem prac interwencyjnych nie mogą być też m.in. pracodawcy będący par-
tiami lub organizacjami politycznymi, organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem 
upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klu-
bów pracy, lub organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia 
pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy (§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót pub-
licznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpie-
czenia społeczne – Dz.U. Nr 5, poz. 25).
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Od 27 maja 2014 r. o dofinansowanie na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 
pracodawca może wystąpić na wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, bez ogranicze-
nia do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Pracodawca, który w ramach prac interwencyjnych zatrudnił skierowanych bezrobot-
nych na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości usta-
lonej w umowie. Wysokość wsparcia nie może przekraczać kwoty ustalonej jako iloczyn 
liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty 
zasiłku określonej w wysokości przysługującej w okresie pierwszych 3 miesięcy pobiera-
nia zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca 
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Jeżeli zatrud-
nienie w ramach prac interwencyjnych trwało przez okres do 12 miesięcy, pracodawca 
ma prawo do refundacji w wysokości uzgodnionej w umowie ze starostą, nieprzekracza-
jącej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne 
od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje 
koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Zatrudnienie przez pracodawcę skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwen-
cyjnych w wymiarze co 1/2 etatu na okres do 6 miesięcy gwarantuje mu otrzymanie wspar-
cia w wysokości części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w kwocie uprzednio uzgodnio-
nej w umowie ze starostą. Refundacja nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodze-
nia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą 
osobę bezrobotną. 

Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych od 1 czerwca 2014 r.

Wymiar czasu pracy Wysokość refundacji*

pełny (831,10 zł + 149,60 zł)** 980,70 zł

niepełny – refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wyna-
grodzenia (1680 zł + 302,40 zł)**

1982,40 zł

 * do umów zawartych o zorganizowanie prac interwencyjnych zawartych przed 1 stycznia 2010 r. należy przyjmo-
wać wysokość refundacji określoną w zawartej umowie przez cały okres jej trwania
** wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto w wysokości ok. 18% (wysokość faktycznej refundacji 
jest uzależniona od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej przez pracodawcę) 

Pracodawcy, który bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co naj-
mniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po 
upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przy-
znać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej 
jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku. 

Od 1 lipca 2014 r. pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowa-
nego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek 
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na ubezpieczenia społeczne. Niewywiązanie się z tego warunku powoduje obowiązek zwrotu 
uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od 
dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

PRZYKŁAD
Pracodawca X zatrudniał Karola G. (skierowanego bezrobotnego) w ramach prac inter-
wencyjnych przez okres 12 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu zdecydował się na dal-
sze zatrudnianie tej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 6 miesięcy, a po 
ich upływie przez kolejnych 12 miesięcy. W czerwcu 2014 r. starosta przyznał pracodawcy 
X jednorazową refundację wynagrodzenia w maksymalnej wysokości ok. 5843 zł. 

Urząd pracy skieruje na miejsce bezrobotnego inną osobę w przypadku, gdy bezrobotny:
■■ rozwiąże umowę o pracę, 
■■ zostanie zwolniony dyscyplinarnie lub 
■■ wygaśnie z nim stosunek pracy.

Dotychczas obowiązek utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez 
wskazany okres wynikał wprost z zasad udzielania pomocy publicznej w ramach wyłączeń 
blokowych (rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008).

Odmowa zatrudnienia tej osoby również będzie powodowała zobowiązanie pracodawcy 
do zwrotu całej otrzymanej kwoty wsparcia. 

Ustawa nie przewiduje możliwości zastąpienia bezrobotnego inną osobę bezrobotną 
ani w okresie trwania refundacji, ani przed upływem 3 miesięcy po zakończeniu refundacji 
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Zastąpienie inną osobą jest możliwe 
tylko w wymienionych wyżej sytuacjach. Wypowiedzenie umowy o pracę bezrobotnemu, 
niezależnie od przesłanek, jakimi kierował się pracodawca decydując się na ten tryb roz-
wiązania umowy, będzie połączone z koniecznością zwrotu otrzymanej kwoty refundacji. 

Artykuł 51 ust. 8 posługuje się zwrotem „rozwiązanie umowy o pracę przez skierowane-
go bezrobotnego”. Wyłączenie to na pewno obejmuje dokonanie wypowiedzenia umowy 
przez zatrudnioną osobę, jak również zwolnienie bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 
Kodeksu pracy. Należy przyjąć, że nie dotyczy to rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 
Niewątpliwie jednak zawierając porozumienie stron bezrobotny podejmuje bezpośrednio de-
cyzję dotyczącą swojego dalszego zatrudnienia. Ten tryb rozwiązania umowy powinien być 
zatem uznany za objęty wskazanym w omawianym przepisie wyjątkiem wyłączającym obo-
wiązek zwrotu pomocy. Za takim stanowiskiem przemawia również to, że jest to zatrudnienie 
okresowe, które będzie związane – jeżeli umowa przy podejmowaniu prac interwencyjnych 
została od razu zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość jej 
wypowiedzenia – ze stosunkowo krótkim, np. 2-tygodniowym wypowiedzeniem. 

Staż
Staż jest formą świadczenia pracy przez bezrobotnego, bez zawierania przez niego umo-

wy z podmiotem, na rzecz którego wykonuje tę pracę. Z jednej strony pozwala zaistnieć 
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osobom bezrobotnym na rynku pracy, często będąc przy tym pierwszą okazją do nabycia 
przez nich umiejętności wykonywania pracy. Z drugiej strony dla pracodawcy jest okazją do 
gruntownego sprawdzenia przydatności danej osoby do dalszego zatrudnienia, bez zacią-
gania silniejszego od umowy o pracę zobowiązania. Ważna jest przy tym kwestia znaczne-
go zmniejszenia kosztów pracy wykonywanej przez stażystę, a nie przez osobę opłacaną, 
co do zasady, wyłącznie ze środków pracodawcy. 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według pro-
gramu określonego w umowie. Nadzór nad odbywaniem przez bezrobotnego stażu sprawuje 
starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą infor-
macje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych po-
zyskanych w trakcie stażu. Na tej podstawie starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie 
o odbyciu stażu. Staż jest odpłatny i za czas jego odbywania bezrobotnemu przysługuje od 
starosty stypendium w wysokości 120% zasiłku (od 1 czerwca 2014 r. – 997,32 zł).

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udziele-
nia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni 
wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobo-
wiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Dotychczas starosta mógł skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezro-
botnych do 25. roku życia oraz bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27. roku życia w okresie 
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, 
świadectwie lub innym dokumencie poświad-
czającym ukończenie szkoły wyższej. Po 
zmianie przepisów możliwość odbywania sta-
żu przez okres do 12 miesięcy dotyczy osób, 
które nie ukończyły 30. roku życia. 

Od 27 maja 2014 r. do odbycia stażu na 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy starosta 
może kierować nie tylko osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, lecz wszystkich bezrobotnych.  

Praktyczna	nauka	zawodu
Przygotowanie zawodowe dorosłych polega na praktycznej nauce zawodu lub przyucze-

niu do pracy dorosłych realizowanych bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, we-
dług programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej 
zakończonego egzaminem. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych może odbywać się w formie: 
■■ praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwier-

dzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,
■■ przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawo-

dowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, 
właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy.

UWAGA!
Od 27 maja 2014 r. pracodawca może przyjąć na 
12-miesięczny staż bezrobotnych, którzy nie ukoń-
czyli 30 lat.
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Zgodnie z nowymi definicjami ustawowymi obowiązującymi od 27 maja 2014 r., praktycz-
na nauka zawodu dorosłych oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych umoż-
liwiającą uzyskanie:
■■ świadectwa czeladniczego,
■■ świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
■■ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzają-

cych wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające:
 — wykształcenie zasadnicze zawodowe albo
 — zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie progra-

mowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo
 — wykształcenie średnie.

Przyuczenie do pracy dorosłych jest formą przygotowania zawodowego dorosłych, umoż-
liwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych 
zaświadczeniem lub świadectwem. 

Przed zmianą przepisów praktyczna nauka zawodu dorosłych trwała od 12 do 18 mie-
sięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych – od 3 do 6 miesięcy. Od 27 maja 2014 r. może ona 
trwać od 6 do 12 miesięcy. 

Stypendium dla uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych jest ustalane jak dla 
stażysty i wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych w wysokości przysługującej w okresie pierw-
szych 3 miesięcy pobierania zasiłku. 

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych wykonuje prace powierzone przez pra-
codawcę tak jak stażysta. Różnicą jest to, że uczestnik jest zobowiązany część czasu na 
przygotowanie zawodowe – do 20% – poświęcić na opanowanie teorii pod kierunkiem praco-
dawcy lub w instytucji szkoleniowej. Nabywanie umiejętności praktycznych powinno obejmo-
wać co najmniej 80% czasu przeznaczonego na przygotowanie zawodowe dorosłych, które 
jest realizowane u pracodawcy.

Roboty	publiczne
Tak jak w przypadku prac interwencyjnych, również przepisy dotyczące robót publicznych 

od 27 maja 2014 r. zostały skierowane do wszystkich bezrobotnych, a nie tylko do znajdują-
cych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane 
roboty publiczne. Wniosek o organizowanie robót publicznych organizator składa do powia-
towego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Zarówno organizator robót publicznych, jak i pracodawca, na rzecz którego taka praca będzie 
wykonywana, nie może znajdować się trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 roz-
porządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE L Nr 214, str. 3). 
W tym celu składa do wniosku o zorganizowanie robót publicznych stosowne oświadczenie.

Organizator robót publicznych albo wskazany pracodawca, u którego będą wykonywane 
roboty publiczne, zawierają z bezrobotnymi umowy o pracę.
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Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezro-
botnych, a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepi-
sów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres do 6 miesięcy część kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezro-
botnych w wysokości uprzednio uzgodnionej. Nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej jako 
iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozli-
czanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Starosta może dokonywać w tym samym zakresie na tych samych zasadach zwrotu po-
niesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 
12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, a także bezrobotnych będących dłużnikami alimen-
tacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wy-
sokości uprzednio uzgodnionej. Nie może ona przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia 
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezro-
botnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Maksymalne miesięczne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy z tytułu za-
trudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach robót publicznych od 1 czerwca 2014 r.

Częstotliwość refundacji Wysokość refundacji

refundacja za każdy miesiąc (1947,66 zł + 350,58 zł)* 2298,24 zł

refundacja za co drugi miesiąc (3895,31 zł + 701,16 zł)* 4596,47 zł

* wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto w wysokości ok. 18% (wysokość faktycznej refundacji 
jest uzależniona od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej przez pracodawcę) 

Refundacja	wynagrodzenia	bezrobotnych	50+

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy 
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 
50. rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
■■ 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukoń-

czył 60 lat lub
■■ 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyż-
szej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązujące-
go w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego (w 2014 r. – 840 zł). 
Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowane-
go bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, od-
powiednio przez okres:
■■ 6 miesięcy, jeżeli dofinansowanie przysługiwało przez okres 12 miesięcy, 
■■ 12 miesięcy, jeżeli dofinansowanie przysługiwało przez okres 24 miesięcy.
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W przypadku niewywiązania się z warunku dotyczącego dalszego zatrudnienia po okresie 
refundacji oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wyna-
grodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych 
środków wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki będą naliczane od całości kwoty otrzyma-
nych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia wezwania starosty. Jeżeli utrzymanie zatrudnienia było możliwe przez okres 
przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu po za-
kończeniu refundacji, tj. przez okres odpowiednio 3 lub 6 miesięcy, pracodawca lub przedsię-
biorca jest zobowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanego wsparcia w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, roz-
wiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia sto-
sunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem 
albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy utrzymania zatrudnienia po 
zakończonej refundacji starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezro-
botnego. W sytuacji braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębior-
ca nie zwraca uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skie-
rowanego bezrobotnego.

Nowelizacja utrzymała szczególną możliwość zatrudnienia w ramach prac interwencyj-
nych bezrobotnych powyżej 50. roku życia ze znacznym wydłużeniem okresu (w stosunku do 
okresów wskazanych w art. 51 i 56 ustawy o promocji zatrudnienia), przez jaki może być do-
konywana refundacja. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o promocji jest to okres do 24 miesięcy. 

Grant	na	utworzenie	stanowiska	pracy	w	formie	telepracy
W ustawie po raz pierwszy pojawia się wsparcie konkretnie odnoszące się do zatrudnie-

nia w formie telepracy. Dotychczas ten wariant zatrudnienia nie był w szczególny sposób 
wyróżniany w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu bezrobociu. 

Telepraca polega na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wykorzy-
staniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (art. 675 Kodeksu pracy). Telepracownikiem jest pracownik, który wy-
konuje pracę w takich warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Taka forma wykonywania pracy pozwala na uzyskanie i świadczenie pracy przez oso-
by, dla których tradycyjna forma zarobkowania ściśle związana z koniecznością dojazdu 
do zakładu pracy i przebywania w nim przez większą część dnia jest bardzo utrudniona 
albo wręcz niemożliwa. Stwarza ona również szansę na uzyskanie pracy przez osoby nie-
pełnosprawne, a także przez osoby wychowujące dzieci czy przez mieszkańców małych 
miejscowości.

Zatrudnienie w formie telepracy musi zostać poprzedzone zawarciem porozumienia ze 
związkiem zawodowym. Jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa lub nie dojdzie 
do zawarcia porozumienia z działającymi organizacjami związkowymi, zasady i warunki sto-
sowania telepracy należy określić w regulaminie dotyczącym telepracy. Regulamin telepracy 
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jest dokumentem odrębnym od regulaminu pracy. Ponieważ jest źródłem prawa pracy, musi 
zostać podany do wiadomości pracowników. 

Przez warunki stosowania telepracy należy rozumieć m.in. wskazanie stanowisk pracy, 
na których jest dopuszczalna ta forma wykonywania pracy, wskazanie zasad szkolenia tele-
pracowników, wskazanie obowiązków w zakresie korzystania ze sprzętu, określenie zasad 
ochrony informacji i zasad bhp.

Wzór regulaminu telepracy

REGULAMIN TELEPRACY
Na podstawie art. 676 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 ze zm.) ustala się Regulamin telepracy o następującej treści:
 

ROZDZIAŁ I
§ 1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin reguluje warunki stosowania telepracy w........................., zwanym dalej 
Pracodawcą.
Postanowienia regulaminu obejmują wszystkich pracowników, którzy świadczą pracę w formie 
telepracy.
Niniejszy regulamin został uzgodniony z przedstawicielami pracowników.

§ 2 [Definicje]
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.  Telepracy – należy przez to rozumieć wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (w szczególności poprzez pocztę elektroniczną, telefon komórkowy), 

2. Telepracowniku – należy przez to rozumieć pracownika, który wykonuje pracę na warunkach tele-
pracy i który przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem ww. środków. 

ROZDZIAŁ II
§ 3 [Stanowiska, na których może być wykonywana telepraca]

Praca w formie telepracy może być świadczona w następujących komórkach organizacyjnych:
1. Wydział .............................… na stanowiskach ….......................................................................................
2.   Wydział .............................… na stanowiskach ….......................................................................................
3.   Wydział .............................… na stanowiskach ….......................................................................................

§ 4 [Zasady wykonywania telepracy]
1.  Pracę w formie telepracy może świadczyć pracownik już zatrudniony u pracodawcy lub dopiero 

rozpoczynający pracę. 
2.  O zastosowaniu telepracy wobec pracownika i formie telepracy decyduje, za zgodą pracownika, 

bezpośredni przełożony, składając w tej sprawie wniosek do działu personalnego. 
3.  Przełożony ustala indywidualnie z pracownikiem dni robocze pracy w domu i ewentualne dni 

robocze pracy w siedzibie pracodawcy. 
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4.  Jeśli do zastosowania telepracy dochodzi w trakcie zatrudnienia pracownika, zmiana warun-
ków wykonywania pracy przez pracownika na telepracę może nastąpić wyłącznie na mocy 
porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę 
możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. 

5.  Jeśli zmiana sposobu świadczenia pracy na telepracę następuje w trakcie trwania stosunku 
pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w tej formie każda ze stron może wystąpić 
z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie 
poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przy-
wrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku. Jeżeli wniosek Telepracownika zostanie złożony po upływie terminu 3 miesięcy, pra-
codawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek. Po upływie tego terminu 
przywrócenie przez pracodawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić 
w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

ROZDZIAŁ III
§ 5 [Obowiązki pracodawcy]

1. Pracodawca jest zobowiązany: 
–  dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy 

spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz 
ubezpieczyć ten sprzęt,

–  pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, o którym 
mowa powyżej, 

–  zapewnić Telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi 
sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy. 

2.  Obowiązki pracodawcy wskazane powyżej mogą zostać inaczej określone w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy Telepracownikiem a pracodawcą. 

3.  Szczegółowy rodzaj sprzętu, przewidywany czas oraz techniczne zasady jego użytkowania 
określane są przez przełożonego danego pracownika w porozumieniu z ..................................….

4.  Pracodawca powierza Telepracownikowi mienie niezbędne do wykonywania telepracy z koniecznoś-
cią sprawowania pieczy nad nim przez Telepracownika. W przypadku utraty lub uszkodzenia urzą-
dzeń pracodawcy Telepracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania swego 
przełożonego o tym fakcie, a w przypadku kradzieży – dokonania oficjalnego zgłoszenia na Policji. 

5.  Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zużycie urządzeń nale-
żących do pracownika.

6.  Pracodawca zapewnia Telepracownikowi serwis sprzętu, narzędzi i urządzeń należących do pra-
codawcy (w tym także komputerów i telefonów służbowych), za pomocą których Telepracownik 
świadczy telepracę na równi z innymi pracownikami.

§ 6 [Ryczałt za instalację i utrzymywanie połączenia internetowego]
Pracodawca będzie zwracał Telepracownikowi w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 
………............... zł koszt instalacji i utrzymywania połączenia internetowego lub zapewni możliwość 
dokonywania bezpłatnych połączeń za pośrednictwem mobilnego Internetu, w zależności od usta-
leń zawartych w odrębnej umowie zawieranej przez Telepracownika i pracodawcę. 
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§ 7 [Prawa Telepracownika]
1.  Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiąza-

nia stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub 
podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w for-
mie telepracy.

2.  Telepracownik ma prawo do korzystania z zakładowych obiektów/urządzeń socjalnych oraz 
do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – na takich samych warunkach, 
jak inni pracownicy zatrudnieni w ............................................

3.  Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy 
w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

4.  Telepracownik może korzystać z urządzeń i narzędzi znajdujących się w siedzibie pracodawcy 
na równi z innymi pracownikami.

5.  Telepracownik ma prawo do pobierania materiałów biurowych w biurze, w godzinach pracy, na 
zasadach obowiązujących pozostałych pracowników.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY WYKONYWANIA TELEPRACY

§ 8 [Czas pracy Telepracownika]
Czas pracy Telepracownika określa wymiar jego zadań. Zadania są ustalane w sposób możliwy 
do wykonania przez pracownika w czasie obejmującym 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
na tydzień przy zachowaniu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

ROZDZIAŁ V
§ 9 [Obowiązki Telepracownika]

1. Telepracownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu telepracy i Regulaminu pracy.
2.  Obowiązkiem Telepracownika jest wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków oraz 

innych poleceń przełożonego, zgodnych z przepisami prawa i treścią umowy o pracę. W szcze-
gólności Telepracownik jest zobowiązany do:
–  sporządzania miesięcznych i tygodniowych raportów ze stanu wykonania zadań i poleceń;
–  niezwłocznego informowania przełożonego o wszelkich sytuacjach uniemożliwiających re-

alizację powierzonych zadań;
–  wykorzystywania powierzonego sprzętu i oprogramowania oraz środków łączności, jak rów-

nież materiałów biurowych i eksploatacyjnych wyłącznie do celów służbowych;
–  ochrony powierzonego sprzętu, oprogramowania, środków łączności przed uszkodzeniem, 

kradzieżą, zniszczeniem, a także przed nieuprawnionym użyciem,
–  niezwłocznego zgłaszania swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub pracownikowi dzia-

łu BHP informacji o urazach i chorobach związanych z pracą. Zgłoszenia należy dokonać 
telefonicznie, a następnie potwierdzić je pisemnie. Dalsze postępowanie wynika z właści-
wych przepisów dotyczących wypadków przy pracy, w tym wypadków w drodze do pracy 
i wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy oraz chorób zawodowych. 

Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, o których dowie-
dział się w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu przez Pracodawcę, w trakcie 
 



SPOSÓB NA PŁACE26

MONITOR PPiU nr 12(252) 15 czerwca 2014 r. www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 12(252)

 
oraz po zakończeniu stosunku pracy. Za informacje poufne uważa się w szczególności wszelkie dane 
i informacje zawarte w dokumentach oraz na informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez 
Pracodawcę, dotyczące stosowanej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadze-
nia działalności handlowej, a także wszelkie poufne dane dotyczące jego kontrahentów i klientów.
Telepracownik ma obowiązek sprawowania pieczy w zakresie zapewnienia poufności danych,  
w tym także danych znajdujących się na twardym dysku lub przeglądanych za pomocą komputera prze-
nośnego. Obowiązkiem Telepracownika jest takie sprawowanie pieczy nad danymi poufnymi lub praw-
nie zastrzeżonymi, aby nie zostały one przejęte przez osoby niepowołane ani bezpowrotnie utracone. 
Dla własnego bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa zasobów pracodawcy Telepracownik ma obo-
wiązek utrzymywania hasła dostępu do komputera w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. 

§ 10 [Kontrola wykonywania telepracy]
Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:
– wykonywania pracy przez Telepracownika, 
–  w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego 

instalacji,
–  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 w miejscu zamieszkania Telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie narusza-
ło prywatności Telepracownika i jego rodziny oraz nie będzie utrudniało korzystania z pomieszczeń 
domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 
Przed rozpoczęciem kontroli Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Telepracownika na roz-
poczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub za pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej. 

ROZDZIAŁ VI
§ 11 [Postanowienia końcowe]

Regulamin telepracy podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń. 
Regulamin telepracy wchodzi w życie z dniem ....................................................... 
Pracownik zatrudniony w formie telepracy przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z treś-
cią Regulaminu, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 
Oświadczenie Telepracownika jest przechowywane w jego aktach osobowych. 
Zmiana Regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on ustalony. 
W sprawach nieunormowanych w Regulaminie telepracy stosuje się Regulamin pracy obowiązujący 
u pracodawcy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. 

 .................…………………………………………………
  podpis pracodawcy lub osoby  
  upoważnionej do jego reprezentowania 

Na utworzenie nowego stanowiska pracy świadczonej w formie telepracy pracodawca 
będzie mógł otrzymać grant (art. 60a ustawy o promocji zatrudnienia). Z takiej możliwości 
mogą skorzystać pracodawcy, którzy utworzyli stanowisko dla skierowanego bezrobotnego: 
■■ rodzica powracającego na rynek pracy posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku 

do 6 lat lub 
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■■ sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na 
konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma grant 
w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (w 2014 r. – do 
10 080 zł). Grant nie będzie mógł być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezro-
botnego będącego najbliższą rodziną pracodawcy lub przedsiębiorcy, tj. dla:
■■ jego małżonka, 
■■ jego rodzica,
■■ jego rodzeństwa, a także 
■■ dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pra-

codawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Pracodawca lub przedsiębiorca, którzy otrzymają grant, będą zobowiązani – na warun-
kach wskazanych w umowie dotyczącej jego przyznania, do utrzymania zatrudnienia skie-
rowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 
okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. 

Niewywiązanie się z tego warunku lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową albo jego 
niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi, nali-
czonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, na którego przysługiwał grant, 
rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub 
wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem 12 lub 18 miesięcy starosta ma prawo skierować 
na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego. W razie odmowy przyjęcia osoby bezro-
botnej pracodawca zwraca grant proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz 
z odsetkami ustawowymi. Jeżeli urząd nie ma możliwości skierowania odpowiedniego bezro-
botnego, pracodawca nie zwraca grantu za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. 

Świadczenie	aktywizacyjne
Świadczenie aktywizacyjne jest przyznawane pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wymia-

rze czasu pracy skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych powracających na rynek pracy 
po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad 
osobą zależną, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą 
zależną (art. 60b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest to, aby w okresie 3 lat przed rejestracją w urzę-
dzie pracy jako bezrobotny osoba ta zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:
■■ 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za 

każdego skierowanego bezrobotnego (w 2014 r. – 840 zł) albo
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■■ 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każ-
dego skierowanego bezrobotnego (w 2014 r. – 560 zł).

Pracodawca uprawniony do świadczenia aktywizacyjnego będzie zobowiązany do utrzy-
mania zatrudnienia osoby, na którą to świadczenie otrzymywał, po upływie okresu przysłu-
giwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres:
■■ 6 miesięcy – jeżeli okres, za jaki przysługiwało świadczenie aktywizacyjne, wynosił 

12 miesięcy, 
■■ 9 miesięcy – jeżeli okres, za jaki przysługiwało świadczenie aktywizacyjne, wynosił 

18 miesięcy.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę 
prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy.

W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę 
umowy o pracę w trakcie uzyskiwania świad-
czenia aktywizacyjnego lub niewywiązania 
się z warunku utrzymania osoby w zatrudnie-
niu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesię-
cy przypadających po ustaniu prawa do tego 
świadczenia – pracodawca będzie zobowiąza-
ny do zwrotu uzyskanych świadczeń z odset-

kami ustawowymi liczonymi od całości kwoty wszystkich wypłaconych świadczeń od dnia 
wypłaty pierwszego świadczenia. 

Jeżeli zatrudnienie zostało utrzymane przez cały okres uzyskiwania świadczenia aktywi-
zacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania w zatrudnieniu 
po upływie prawa do świadczenia, czyli przez 3 lub 6 miesięcy, pracodawca zwraca 50% 
wskazanej kwoty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez samego pracownika objętego świadcze-
niem aktywizacyjnym, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pra-
cy, wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub 
przed upływem 6 lub 9 miesięcy starosta ma prawo skierować na zwolnione miejsce pracy 
innego bezrobotnego (w razie braku odpowiedniej osoby bezrobotnej pracodawca zwraca 
świadczenie aktywizacyjne proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia). W przy-
padku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pra-
codawca musi zwrócić wszystkie otrzymane świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

Refundacja	składek	ZUS
Nową możliwością dla pracodawcy jest uzyskanie refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku zatrudnienia skierowanych do niego przez powiatowy urząd pra-
cy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. 
Zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbo-
wego oraz umowy o pracę nakładczą (art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy o promocji zatrudnienia). 

UWAGA!
Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje praco-
dawcy, który uzyskał pożyczkę z FP na utworzenie 
miejsca pracy.
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Chodzi o osoby, które w tym znaczeniu do tej pory nie pozostawały w zatrudnieniu. Przepis 
ten nie wyłącza z tej grupy skierowanego bezrobotnego, który wcześniej prowadził np. dzia-
łalność gospodarczą czy był zatrudniony na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, 
umowy o dzieło). Wyłącza jednak bezrobotnego, który był wcześniej zatrudniony na podsta-
wie umowy o pracę niezależnie od długości jej trwania czy rodzaju. Pozostawaniem w zatrud-
nieniu jest także m.in. świadczenie pracy w ramach umowy w celu przygotowania zawodo-
wego. Zatem wcześniejsze zatrudnienie danej osoby jako młodocianego również wykluczy 
ją z grona osób, na które pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje 
przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa 
minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, 
za każdego zatrudnionego bezrobotnego (w 2014 r. – 840 zł). Po zakończeniu okresu refun-
dacji pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego 
przez okres 6 miesięcy. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trak-
cie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 
lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy 
przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich 
otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzy-
manych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez 
okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 
oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest zobowią-
zany do zwrotu 50% łącznej kwoty wsparcia. 

Pracodawca, który z powodu rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, ustania 
jego zatrudnienia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy od-
mawia przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko – zwraca wszystkie 
środki. W przypadku gdy pup nie ma możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotne-
go – pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego.

Pożyczki	na	utworzenie	stanowiska	pracy	oraz	na	podjęcie	
działalności	gospodarczej
Od 27 maja 2014 r. funkcjonuje nowy instrument rynku pracy polegający na udzielaniu po-

życzek na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej, jak rów-
nież usług doradczych i szkoleniowych (art. 61e ustawy o promocji zatrudnienia). 

Pożyczki i usługi, o których mowa, mogą być finansowane ze środków:
■■ Funduszu Pracy,
■■ Banku Gospodarstwa Krajowego przekazanych przez ministra właściwego ds. pracy 

pochodzących z przychodów ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udzia-
łów stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z 1 marca 2002 r. o zmianach w or-
ganizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im 
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podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253 z późn. zm.) 
rezerwę na cele uwłaszczenia. Minister właściwy ds. pracy przekazuje te środki z przezna-
czeniem na wypłatę pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodar-
czą, przy czym środki pochodzące ze zwrotu pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego 
zwraca na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy,
■■ Unii Europejskiej. 

Wsparcie polegające na udzielaniu pożyczek przysługuje:
■■ na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego 

przez powiatowy urząd pracy:
 — podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 (podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą) i pkt 1a (osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na teryto-
rium RP, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzącej dział specjalny 
produkcji rolnej – zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, 
co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz ust. 1a (niepub-
licznym przedszkolom lub szkołom) ustawy o promocji zatrudnienia,

 — żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa 
w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

■■ na podjęcie działalności gospodarczej:
 — bezrobotnym,
 — poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukoń-

czenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 — studentom ostatniego roku studiów (nie występuje przy tym dodatkowe kryterium wieku).

Uzupełnieniem tego katalogu są usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do bezrobot-
nych poszukujących pracy oraz studentów ostatniego roku studiów. 

Udzielaniem pożyczek oraz zapewnianiem usług doradczych i szkoleniowych będą się zaj-
mować pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem 
tym może zostać bank lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).

Aktywizacja	i	integracja
Program Aktywizacja i Integracja jest nowym rodzajem wsparcia skierowanym do bezro-

botnych korzystających z pomocy społecznej, których profil pomocy wskazuje na znaczne 
oddalenie od rynku pracy (profil pomocy III z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia). 

Działania w ramach tego programu będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy dzia-
łające we współpracy z :
■■ ośrodkiem pomocy społecznej lub
■■ podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawo-

dowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania 
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uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (np. stowarzyszenia, fundacje). 

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez powiato-
wy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy 
o promocji zatrudnienia. Działania te mogą być również realizowane przez ośrodek pomocy 
społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegra-
cji zawodowej. 

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy może:
■■ podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie 

Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo
■■ skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrud-

nienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, 
o której mowa w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.), albo
■■ ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować 

indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną 
w ustawie.

Bon	szkoleniowy	i	stażowy	dla	bezrobotnego	oraz	premia		
dla	pracodawcy
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia w postaci bo-

nów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych oraz na zasiedlenie mają na celu zwięk-
szenie możliwości pomocy tej grupie bezrobotnych. Są one skierowane w szczególności na 
wsparcie wejścia bezrobotnych na rynek pracy. 

Dodatkowe instrumenty wsparcia skierowane do bezrobotnych do 30. roku życia 

Nazwa Przeznaczenie Korzyści/zagrożenia

Bon szkoleniowy Ma stanowić gwarancję skierowa-
nia bezrobotnego na wskazane 
przez niego szkolenie oraz opłace-
nia kosztów, które zostaną poniesio-
ne w związku z podjęciem szkolenia

W ramach bonu szkoleniowego starosta 
finansuje bezrobotnemu, do wysokości 
100% przeciętnego wynagrodzenia obo-
wiązującego w dniu przyznania bonu szko-
leniowego, koszty:
■■ jednego lub kilku szkoleń, w tym kosz-

tów kwalifikacyjnego kursu zawodo-
wego i kursu nadającego uprawnienia 
zawodowe – w formie wpłaty na konto 
instytucji szkoleniowej;

■■ niezbędnych badań lekarskich lub psy-
chologicznych – w formie wpłaty na kon-
to wykonawcy badania;
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■■ przejazdu na szkolenia – w formie ry-
czałtu wypłacanego bezrobotnemu 
w wysokości:
–  do 150 zł – szkolenie trwające do 150 

godzin,
–  powyżej 150 zł do 200 zł – szkolenie 

trwające ponad 150 godzin;
■■ zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają 

się poza miejscem zamieszkania – w for-
mie ryczałtu wypłacanego bezrobotne-
mu w wysokości:
–  do 550 zł – w przypadku szkolenia po-

niżej 75 godzin,
–  powyżej 550 zł do 1100 zł – w przy-

padku szkolenia od 75 do 150 godzin,
–  powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przy-

padku szkolenia ponad 150 godzin

Bon stażowy Ma stanowić gwarancję skierowa-
nia do odbycia stażu u pracodawcy 
wskazanego przez bezrobotnego 
na okres 6 miesięcy, jeśli praco-
dawca zobowiąże się do zatrudnie-
nia bezrobotnego po zakończeniu 
stażu przez okres 6 miesięcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego 
przez deklarowany okres 6 miesięcy, staro-
sta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł 
(do 13 maja 1500 zł).
W ramach bonu stażowego starosta finan-
suje:
■■ koszty przejazdu do i z miejsca odby-

wania stażu – w formie ryczałtu, do wy-
sokości 605,40 zł (do 31 maja – 600 zł), 
wypłacanego bezrobotnemu w mie-
sięcznych transzach w wysokości do 
100,90 zł (do 31 maja – 100 zł), łącznie 
ze stypendium;

■■ koszty niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych

Bon zatrudnie-
niowy

Ma stanowić dla pracodawcy gwa-
rancję refundacji części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne w związku z za-
trudnieniem bezrobotnego, któremu 
powiatowy urząd pracy przyznał ten 
bon

Pracodawca w ramach bonu zatrudnie-
niowego jest zobowiązany do zatrudnie-
nia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
Starosta refunduje pracodawcy część 
kosztów wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne, przez okres 12 mie-
sięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobot-
nych.
Niewywiązanie się z tego obowiązku skut-
kuje zwrotem przez pracodawcę otrzyma-
nej refundacji:
■■ w pełnej wysokości, jeżeli niespełnie-

nie obowiązku nastąpiło w okresie do 
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12 miesięcy do dnia zatrudnienia bez-
robotnego,

■■ w wysokości proporcjonalnej do okresu 
nieutrzymania zatrudnienia.

Pracodawca nie zwraca refundacji otrzy-
manej za okres zatrudnienia skierowane-
go bezrobotnego w przypadku rozwiąza-
nia umowy o pracę przez skierowanego 
bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy 
o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pra-
cy lub wygaśnięcia stosunku pracy skiero-
wanego bezrobotnego.

Bon na zasied-
lenie

Może być przyznawany w związku 
z podjęciem przez bezrobotnego 
pracy poza miejscem dotychczaso-
wego zamieszkania zatrudnienia, in-
nej pracy zarobkowej lub działalno-
ści gospodarczej, jeżeli:
■■ z tytułu ich wykonywania będzie 

osiągał wynagrodzenie lub przy-
chód w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę brutto miesięcznie oraz 
będzie podlegał ubezpieczeniom 
społecznym;

■■ odległość od miejsca dotychcza-
sowego zamieszkania do miej-
scowości, w której bezrobotny 
zamieszka w związku z podję-
ciem
 zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności gospodar-
czej wynosi co najmniej 80 km lub 
czas dojazdu do tej miejscowo-
ści i powrotu do miejsca dotych-
czasowego zamieszkania środ-
kami transportu zbiorowego 
przekracza łącznie co najmniej 
3 godziny dziennie;

■■ będzie pozostawał w zatrudnie-
niu, wykonywał inną pracę zarob-
kową lub będzie prowadził dzia-
łalność gospodarczą przez okres 
co najmniej 6 miesięcy

Środki Funduszu Pracy przyznane w ra-
mach bonu na zasiedlenie, w wysokości 
określonej w umowie, nie wyższej jednak 
niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za 
pracę, przeznacza się na pokrycie kosz-
tów zamieszkania związanych z podjęciem 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej
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Kształcenie	ustawiczne	pracowników	i	pracodawców

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym 
ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w for-
mie papierowej lub elektronicznej zawierający: 
■■ dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalno-

ści, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON w krajowym rejestrze 
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrud-
nionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, 
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, 
■■ wskazanie działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnie-

nia, tj. m.in. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, liczbę 
osób według grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, których dotyczy 
wydatek, oraz termin realizacji, 
■■ całkowitą wysokość wydatków na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, wnio-

skowaną wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dalej KFS) oraz wy-
sokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę, 
■■ uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych 

lub przyszłych potrzeb pracodawcy. 

Do wniosku pracodawca powinien dołączyć: 
■■ zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, m.in.  otrzymanej w roku, w któ-

rym ubiega się o wsparcie (art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, 
poz. 404 ze zm.), 
■■ informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o postę-

powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące m.in. otrzymanej pomocy 
publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 
(na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu. O sposobie 
rozpatrzenia wniosku informuje pracodawcę w terminie 30 dni od jego złożenia. W przypad-
ku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. 

W sytuacji gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, sta-
rosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. 

Pracodawca może uzyskać środki na kształcenie ustawiczne własne i zatrudnionych pra-
cowników. Koszty kształcenia mogą obejmować: 
■■ określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubie-

ganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
■■ kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
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■■ egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
■■ badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawo-

dowej po ukończonym kształceniu,
■■ ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem.

Podział tych kosztów kształtuje się następująco:
■■ 20% – ponosi pracodawca,
■■ 80% – jest finansowana ze środków KFS.

Maksymalne kwoty dofinansowania ze środków KFS to 300% przeciętnego wynagrodze-
nia w danym roku na jednego uczestnika.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw finansowanie z KFS może wynieść nawet 100% kosz-
tów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego 
uczestnika. W latach 2014 i 2015 środki KFS będą przeznaczane na wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

PODSTAWA	PRAWNA:
■● art. 2, art. 11, art. 18f, art. 19d, art. 19ga, art. 20, art. 24, art. 33, art. 34a, art. 36a–36b, art. 40, art. 49, art. 53–53a, 

art. 53g, art. 60a–60d, art. 61e–61x, art. 62a–62c, art. 66k–66n, art. 69a–69b, art. 71, art. 73, art. 85, art. 104c, 
art. 108 ustawy z  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598
■● § 2 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Dz.U. z 2014 r., poz. 639
■● art. 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

–  j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598
■● art. 675–6717 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 208
■● obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobot-

nych – M.P. z 2014 r., poz. 367

■● § 1–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac 
interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne – Dz.U. Nr 5, poz. 25

■● art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – j.t. Dz.U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381

■● § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubie-
gające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Dz.U. Nr 121, poz. 810

■● obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów 
przejazdu – M.P. z 2014 r., poz. 381
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