
INSTRUMENTY RYNKU PRACY

Chełmża, dnia 10 październik 2017 roku

_____________________________________________________________

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

DLA POWIATU TORUŃSKIEGO 



Źródła finansowania

• Fundusz pracy,

• Europejski Fundusz Społeczny,

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.



Podmioty uprawnione do zawarcia umowy

• Pracodawca

• Przedsiębiorca niezatrudniający pracownika

• Rolnicza spółdzielnia produkcyjna

• Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą

• Organizacja pozarządowa



Prace interwencyjne

• Bezrobotni z II profilem pomocy, poszukujący pracy 

niepełnosprawni

• Pomoc de minimis

• Warunki zatrudnienia i refundacji

▪ zatrudnienie 9 m-cy, refundacja 6 m-cy do wysokości zasiłku oraz

składek ZUS od ref. wynagrodzenia za bezrobotnych

zatrudnionych w pełnym wymiarze,

▪ zatrudnienie 9 m-cy, refundacja 6 m-cy do wysokości

nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia oraz

składek ZUS od ref. wynagrodzenia za bezrobotnych

zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru



Prace interwencyjne c.d.

▪ zatrudnienie 15 m-cy, refundacja 12 m-cy do wysokości

minimalnego wynagrodzenia oraz składek ZUS od ref.

wynagrodzenia za bezrobotnych zatrudnionych w pełnym

wymiarze za co drugi miesiąc

▪ Zatrudnienie 18 m-cy, refundacja 12 m-cy do wysokości zasiłku

oraz składek ZUS od ref. wynagrodzenia za bezrobotnych

zatrudnionych w pełnym wymiarze

▪ Zatrudnienie 24 m-ce, refundacja 18 m-cy do wysokości

minimalnego wynagrodzenia oraz składek ZUS od ref.

wynagrodzenia za bezrobotnych zatrudnionych w pełnym

wymiarze za co drugi miesiąc



Prace interwencyjne c.d.

▪ Zatrudnienie bezrobotnych powyżej 50 roku życia na okres 30

miesięcy, refundacja 24 m-ce do 80% minimalnego wynagrodzenia

za osoby spełniające warunki konieczne do nabycia prawa do

świadczenia przedemerytalnego, do 50% minimalnego

wynagrodzenia za osoby nie spełniające warunków koniecznych

do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

▪ Zatrudnienie bezrobotnych powyżej 50 roku życia na okres 54

miesięcy, refundacja 48 m-cy w wysokości j.w. za co drugi m-c



Dofinansowanie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia

• Bezrobotni, którzy ukończyli 50 rok życia z II profilem pomocy

• Pomoc de minimis

• Warunki zatrudnienia i refundacji

▪ Zatrudnienie 18 m-cy, refundacja 12 m-cy w przypadku

zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60

lat do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia

▪ Zatrudnienie 36 m-cy, refundacja 24 m-ce w przypadku

zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat do wysokości

połowy minimalnego wynagrodzenia



Doposażenie stanowisk pracy

• Bezrobotni z II profilem pomocy

▪ Zatrudnienie 24 m-ce

▪ Refundacja do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia

• Pomoc de minimis

• Niepełnosprawni poszukujący pracy i niepełnosprawni bezrobotni

▪ Zatrudnienie 36 m-cy

▪ Refundacja do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia

• Pomoc de minimis



Refundacja wynagrodzeń spółdzielni socjalnej

• Bezrobotni z II profilem pomocy

• zwrot części opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne; 

w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia 

oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do 

wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której 

podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia



Zatrudnienie wspierane

• Absolwent CIS lub KIS profil pomocy III

• Zatrudnienie co najmniej 12 m-cy, 

• Refundacja przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości 

nieprzekraczającej:

▪ 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia 

społeczne, w pierwszych 3 miesiącach; 

▪ 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia 

społeczne, w 3 kolejnych miesiącach; 

▪ 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia 

społeczne, w następnych 6 miesiącach.



Staże

• Bezrobotni z II profilem pomocy, poszukujący pracy 

niepełnosprawni

• Czas trwania stażu

▪ do 12 m-cy dla osób do 30 roku życia

▪ do 6 m-cy dla pozostałych osób

• Koszty organizatora – szkolenie BHP

• Oczekiwane rezultaty – zatrudnienie na minimum 3 m-ce po 

zakończeniu stażu



Bon stażowy

• Bezrobotny do 30 roku życia z I lub II profilem pomocy

• Czas trwania umowy 12 m-cy, w tym:

▪ 6 m-cy staż

▪ 6 m-cy zatrudnienie

• Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany 

okres 6 m-cy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.513,50 zł.

• Pomoc de minimis



Bon zatrudnieniowy

• Bezrobotny do 30 roku życia z I lub II profilem pomocy

• Zatrudnienie 18 m-cy, refundacja 12 m-cy do wysokości zasiłku za 

bezrobotnych zatrudnionych w pełnym wymiarze

• Pomoc de minimis



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

• Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego jednego uczestnika 

(mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego 

uczestnika;

• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 

ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie 

kształcenia ze środków KFS;

• Pomoc de minimis



Pozostałe instrumenty

• Refundacja składek ZUS za zatrudnione osoby bezrobotne

• Refundacja składek ZUS za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 

roku życia

• Grant na telepracę

• Świadczenie aktywizacyjne



Realizacja instrumentów rynku pracy w 2017 roku


