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ściąga  
KaDROWEgO

Najkorzystniejsze formy dofinansowania 
zatrudnienia bezrobotnych i zasady  

ubiegania się o wsparcie w PUP

I.  Refundacja części kosztów poniesionych na skierowanych  
bezrobotnych do 30. roku życia

Okres 
refundacji

Obowiązki 
pracodawcy Wysokość refundacji Dokumenty, które musi złożyć pracodawca 

ubiegający się o wsparcie

12 miesięcy po zakończeniu refun-
dacji utrzymanie w  za-
trudnieniu w  pełnym 
wymiarze czasu pra-
cy skierowanego bez-
robotnego przez okres 
12 miesięcy*

część kosztów poniesio-
nych na wynagrodzenia, 
nagrody oraz składki na 
ubezpieczenia społecz-
ne (w  tym finansowa-
nych przez pracodawcę) 
skierowanych bezrobot-
nych do 30. roku życia, 
w wysokości nieprzekra-
czającej za bezrobotne-
go kwoty minimalnego 
wynagrodzenia (maksy-
malna kwota refundacji 
wynosi 2231,29 zł**)

�� wypełnione zgłoszenie krajowej oferty pracy na 
druku obowiązującym w PUP
�� wniosek w sprawie refundacji części kosztów ponie-
sionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobot-
nego, który nie ukończył 30. roku życia 
�� oświadczenie pracodawcy o  niezaleganiu z  zapła-
tą wynagrodzeń pracownikom, składek na ubez-
pieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, 
FGŚP oraz innych zobowiązań publicznych
�� potwierdzenie danych pracodawcy w  formie wy-
druku z CEIDG lub KRS
�� kserokopia umowy spółki w przypadku spółek pra-
wa cywilnego oraz koncesja lub pozwolenie na pro-
wadzenie działalności – w przypadku gdy wymaga 
tego przepis prawa
�� pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy 
(jeśli wniosek podpisuje inna osoba niż wskazana 
w dokumentach rejestrowych)
�� uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzające-
go prowadzenie działalności w miejscu pracy skie-
rowanego bezrobotnego (dotyczy przypadku, gdy 
miejscem pracy skierowanego bezrobotnego nie 
jest siedziba firmy, a adres ten nie widnieje w żad-
nym z powyższych załączników). Wskazany wymóg 
nie dotyczy pracowników administracji. Dokumen-
tem tym może być np.  kopia umowy najmu po-
świadczona za zgodność z oryginałem
�� formularz informacji przedstawianych przy ubiega-
niu się o pomoc de minimis***
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II. Prace interwencyjne 

Okres 
refundacji

Obowiązki 
pracodawcy Wysokość refundacji

Dokumenty, które musi 
złożyć pracodawca 

ubiegający się o wsparcie

do 6 miesięcy po zakończeniu okre-
su prac interwen-
cyjnych utrzymanie 
w  zatrudnieniu skiero-
wanego bezrobotnego 
przez 3 miesiące

�� miesięcznie nie więcej niż kwota obli-
czana jako iloczyn liczby zatrudnionych 
w  miesiącu w  przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy oraz kwoty zasił-
ku dla bezrobotnych (obowiązującej 
w ostatnim dniu zatrudniania każdego 
rozliczeniowego miesiąca) i składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundo-
wanego wynagrodzenia
�� miesięcznie nie więcej niż poło-
wa minimalnego wynagrodzenia, 
tj.  925  zł**** wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne od tego wy-
nagrodzenia na każdą osobę zatrud-
nioną co najmniej w połowie wymiaru 
czasu pracy

�� wniosek o  zorganizowanie 
i finansowanie prac interwen-
cyjnych
�� pozostałe dokumenty jak przy 
ubieganiu się o  refundację 
części kosztów poniesionych 
na skierowanych bezrobot-
nych do 30. roku życia

do 12  i  do 24   
miesięcy

po zakończeniu okre-
su prac interwencyjnych 
utrzymanie w  zatrudnie-
niu skierowanego bezro-
botnego przez 6 miesięcy

nie więcej niż minimalne wynagrodze-
nie**** wraz ze składkami na ubezpiecze-
nia społeczne, jeżeli refundacja obejmuje 
koszty poniesione za co drugi miesiąc za-
trudnienia bezrobotnego

III.  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób  
powyżej 50. roku życia

Okres refundacji Obowiązki pracodawcy Wysokość refundacji
Dokumenty, które musi 

złożyć pracodawca 
ubiegający się o wsparcie

12  miesięcy – w  przypadku 
zatrudnienia bezrobotnego, 
który ukończył 50 lat, lecz 
nie ukończył 60 lat 

po zakończeniu refundacji 
utrzymanie w  zatrudnieniu 
skierowanego bezrobotnego 
przez okres 6 miesięcy

miesięcznie w  kwocie okre-
ślonej w  umowie, nie wyż-
szej jednak niż połowa mi-
nimalnego wynagrodzenia 
za pracę, tj.  925  zł**** za 
skierowanego bezrobotnego

�� wniosek o  dofinansowa-
nie ze środków Funduszu 
Pracy wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowa-
nego bezrobotnego, któ-
ry ukończył 50 lat
�� pozostałe dokumenty jak 
przy ubieganiu się o  re-
fundację kosztów ponie-
sionych na skierowanych 
bezrobotnych do 30. roku 
życia

24  miesiące – w  przypadku 
zatrudnienia bezrobotnego, 
który ukończył 60 lat

po zakończeniu refundacji 
utrzymanie w  zatrudnieniu 
skierowanego bezrobotnego 
przez okres 12 miesięcy
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IV. Staż 
Okres 

refundacji
Obowiązki 

pracodawcy
Wysokość 
refundacji

Dokumenty, które musi złożyć pracodawca 
ubiegający się o wsparcie

od 3 do 6  mie-
sięcy, a  dla 
osób bezrobot-
nych w  wieku 
do 30 lat – od 
3 do 12  mie-
sięcy – zgodnie 
z  programem 
stażu

�� udzielenie 2 dni wol-
nych za każde 30 dni 
kalendarzowe odby-
wania stażu
�� po zakończeniu sta-
żu wydanie opinii 
zawierającej infor-
macje o  realizowa-
nych zadaniach oraz 
u m i e j ę t n o ś c i a c h 
praktycznych uzy-
skanych przez bez-
robotnego w  trakcie 
stażu

na okres odbywa-
nia stażu bezrobotny 
otrzymuje stypen-
dium w  wysokości 
120% kwoty zasił-
ku dla bezrobotnych 
(997,40  zł). Praco-
dawca nie pono-
si żadnych kosztów 
związanych z  odby-
waniem stażu

�� wypełniony formularz wniosku o  zawarcie umowy 
o zorganizowanie stażu
�� aktualny dokument potwierdzający formę prawną 
podmiotu:
–  w  przypadku osób fizycznych – kopie zaświad-

czeń o  wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu 
do CEIDG sporządzone nie później niż 1  miesiąc 
przed dniem złożenia wniosku

–  w  przypadku spółki cywilnej – kopie umowy 
spółki cywilnej oraz zaświadczeń o  wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej wszystkich 
wspólników, NIP, REGON lub potwierdzenie wpi-
su do CEIDG, sporządzone nie później niż 1 mie-
siąc przed dniem złożenia wniosku przez wszyst-
kich wspólników

–  w przypadku spółek prawa handlowego, stowa-
rzyszeń i innych podmiotów kopia odpisu z KRS, 
zaświadczeń o nadaniu NIP i REGON

–  w  przypadku szkół i  przedszkoli, urzędów pu-
blicznych itp. – kopia aktu założycielskiego lub 
statutu, zaświadczeń o nadaniu NIP i REGON

�� pozostałe dokumenty jak przy ubieganiu się o refun-
dację części kosztów poniesionych na skierowanych 
bezrobotnych do 30. roku życia

   *  W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z bezrobotnym w okresie, w którym przysługuje refundacja kosztów, lub 
niewywiązania się z warunku utrzymania takiej osoby w zatrudnieniu po zakończeniu refundacji, co do zasady, pracodawca jest zobo-
wiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

  **  Przy założeniu, że pracodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,8%.
 ***  Wzór formularza zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubie-

gający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1543) i rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

**** Minimalne wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 1850 zł.

V.  Procedura ubiegania się o dofinansowanie zatrudnienia 
bezrobotnego zarejestrowanego w PUP 

Etapy 
postępowania

Wariant I – pracodawca chce 
zatrudnić bezrobotnego spośród osób 

zarejestrowanych w PUP

Wariant II – pracodawca chce zatrudnić 
bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, który 

odpowiedział na jego ogłoszenie o pracę
1 2 3

Krok 1. Wybór przez 
pracodawcę najbar-
dziej optymalnej 
formy wsparcia

Sprawdzenie, czy bezrobotnemu, którego praco-
dawca chce zatrudnić, ustalono profil pomocy I lub 
II, ponieważ tylko z tytułu zatrudnienia takich bez-
robotnych pracodawca może korzystać ze wsparcia

Pracodawca powinien przeanalizować i wybrać formę wsparcia, która będzie dla niego najkorzystniej-
sza. Należy wziąć pod uwagę kwotę maksymalnego dofinansowania i długość obowiązkowego zatrud-
nienia bezrobotnego po zakończeniu refundacji
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1 2 3

Krok 2. Złożenie 
przez pracodaw-
cę w  PUP wniosku 
o  określoną formę 
wsparcia 

Wskazanie przez pracodawcę we wniosku kandy-
data, którego wybrał. 
Pracodawca, który znalazł kandydata do pracy, może 
dołączyć do wniosku pisemną informację o tej osobie 
(wniosek nie zawiera pozycji, w której można podać jej 
dane). Jeśli bezrobotny kandydat jest zarejestrowany 
w  innym miejscu niż założone miejsce wykonywania 
pracy, wniosek można złożyć do PUP właściwego miej-
scowo dla bezrobotnego. Złożenie takiego wniosku wy-
dłuża procedurę podpisania umowy z PUP.
Zalecanym i  szybszym rozwiązaniem jest przere-
jestrowanie się bezrobotnego do PUP właściwe-
go dla pracodawcy. Jednak taka możliwość istnie-
je w  przypadku, gdy bezrobotny będzie posiadał 
czasowe zameldowanie w miejscowości, w której 
pracodawca prowadzi działalność.

Złożenie niekompletnego lub zawierającego błędy wniosku nie spowoduje jego odrzucenia, ale PUP 
wezwie pracodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku w ciągu 7 dni po rygorem zwrotu wniosku

Krok 3. Podjęcie de-
cyzji przez PUP

Urząd pracy ma 30 dni na akceptację wniosku. O akceptacji lub odrzuceniu wniosku pracodawca zosta-
nie powiadomiony listownie

Krok 4. Rekrutacja Po akceptacji wniosku przez PUP ofertę pra-
cy zgłoszoną przez pracodawcę urząd umieszcza 
w swoich zasobach, tj. w urzędzie oraz na stronie 
internetowej. Na ofertę pracy mogą odpowiedzieć 
osoby skierowane przez PUP lub bezrobotni samo-
dzielnie poszukujący pracy 

Nie dotyczy

Krok 5. Rozmowy pra-
codawcy z kandydata-
mi i wybór kandydata 
przez pracodawcę 

Pracodawca musi potwierdzić każdemu bezrobot-
nemu skierowanemu z PUP datę odbycia rozmowy 
i wskazać przyczynę odmowy zatrudnienia 

Nie dotyczy

Krok 6. Wybór kan-
dydata

Na wybór kandydata pracodawca ma 30 dni. Po 
jego wybraniu zaznacza tę informację na skiero-
waniu z PUP, w przeciwnym razie wniosek praco-
dawcy przedawni się. Kandydat do pracy z podpi-
sanym przez pracodawcę skierowaniem zgłasza 
się do PUP. Pracodawca musi pisemnie poinformo-
wać PUP, jaką osobę zdecydował się zatrudnić, ze 
wskazaniem daty jej zatrudnienia

Nie dotyczy

Krok 7. Podpisanie 
umowy z  urzędem 
pracy 

Urząd pracy sporządza umowę. Po jej podpisaniu pracodawca ma obowiązek zatrudnić bezrobotnego 
od daty wskazanej w umowie

Krok 8. Obowiązki 
pracodawcy po pod-
pisaniu umowy 

Pracodawca ma obowiązek przesłać do PUP kserokopię umowy o pracę zatrudnionego bezrobotnego 
w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia

Krok 9. Realizacja 
umowy

Po wypłacie pracownikowi wynagrodzenia pracodawca musi złożyć do PUP wniosek o zwrot poniesionych 
kosztów oraz załączyć listę płac, potwierdzenia przelewu wynagrodzeń, deklarację ZUS z załącznikami, po-
twierdzenie przelewów do ZUS i urzędu skarbowego (z tytułu PIT-4R). PUP wypłaca kwotę refundacji okre-
śloną w umowie na konto pracodawcy w ciągu 60 dni od przesłania poprawnego i kompletnego wniosku

Krok 10. Potwierdze-
nie wywiązania się 
z warunków umowy

Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca musi zatrudnić pracownika przez dalszy okres, a po 
zakończeniu tego okresu złożyć oświadczenie do PUP o wywiązaniu się ze wszystkich postanowień 
umowy


