
Jak skorzystać z „Gwarancji dla Młodzieży” ?



To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, 
podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzeb-

ne do znalezienia zatrudnienia. Największe szanse na skierowanie do udziału  
w szkoleniu mają osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych oraz ci, któ-
rych umiejętności i wykształcenie nie odpowiadają potrzebom pracodawców. 
Od 2014 roku istnieje możliwość zawierania trójstronnych umów szkoleniowych 
pomiędzy starostą (reprezentowanym przez dyrektora urzędu pracy), pracodaw-
cą i instytucją szkoleniową. 

Daje to możliwość osobie bezrobotnej wskazania konkretnego szkolenia, w któ-
rym chce uczestniczyć, jeśli uzasadni jego celowość, a koszt w części finanso-
wanej przez urząd nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. 
W trójstronnej umowie określany jest przede wszystkim zakres umiejętności  
i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę oraz zobowiązanie pracodawcy 
do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym pomyślnie szkoleniu. W trakcie 
udziału w szkoleniu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium.

Osoba bezrobotna może również otrzymać pożyczkę na sfinansowanie szkole-
nia, które znalazła we własnym zakresie, bez skierowania z urzędu. Kwota po-
życzki wynosi do 400% przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocen-
towana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy.

SZKOLENIA



Jest jedną z najpopularniejszych i najefektywniejszych form aktywizacji. Staż 
oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez 
wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odby-
wa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodaw-
cą, według programu określonego w umowie. To pracodawca, który chce zorganizować 
staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organi-
zację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezro-
botnej. Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, 
którą chce przyjąć na staż. Staż osób bezrobotnych do 30 roku życia może trwać nawet do 
12 miesięcy. W przypadku osób starszych może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Przez cały 
okres trwania stażu stażysta otrzymuje stypendium.

Urząd pracy może sfinansować osobie bezro-
botnej do 100% kosztów studiów podyplo-
mowych, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Sfinansowanie kosztów może nastąpić 
jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów. Za okres uczestnictwa w zajęciach przysługuje 
ponadto stypendium.  W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności go-
spodarczej w trakcie studiów podyplomowych nie zawiesza się wypłaty dofinansowania ani stypendium, 
aż do czasu ich ukończenia.

DOFINANSOWANIE STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

STAŻ



SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

GRANT NA TELEPRACĘ I ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Jest to forma pomocy finansowej dla pracodawcy polegająca na 
zmniejszeniu kosztów ponoszonych na zatrudnienie pracowni-

ka. Pod nazwą subsydiowane zatrudnienie kryją się dwie formy zatrudnienia: prace interwencyjne i roboty 
publiczne. Zatrudniona może być osoba znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli 
m.in.: bezrobotny w wieku do 30 lat.  Pracodawca zatrudniający osobę bezrobotną w ramach prac interwen-
cyjnych lub jako organizator robót publicznych otrzymuje zwrot części kosztów związanych z wynagrodze-
niem, ubezpieczeniem społecznym.

Grant na telepracę to świadczenie, 
które ma pomóc pracodawcy w utwo-

rzeniu miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w formie telepracy. Pracodawca korzystający z grantu może za-
trudnić osobę, która spełnia następujące warunki: jest bezrobotnym rodzicem co najmniej jednego dziecka 
do 6 roku życia, powracającym na rynek pracy lub bezrobotnym opiekunem osoby zależnej, który w okresie 
3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia ze względu na konieczność opieki. Za-
trudnienie powinno trwać na pełnym etacie przez okres 12 miesięcy lub na pół etatu – 18 miesięcy. Grant 
nie przysługuje w przypadku zatrudnienia osoby bliskiej, tj. małżonka, rodzica, rodzeństwa, dziecka. Jest 
wypłacane pracodawcy z góry, w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za każdą zatrud-
nioną osobę.
Świadczenie aktywizacyjne przysługuje pracodawcy na zatrudnienie osoby spełniającej takie same kryteria 
jak w przypadku grantu. Wypłata następuje natomiast miesięcznie. W przypadku zatrudniania przez okres 
12 miesięcy wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia, a przez okres 18 miesięcy – jedną trzecią mini-
malnego wynagrodzenia.



 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

STYPENDIUM NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Tzw. dotacje są formą pomocy cieszącą się największą popularnością wśród osób 
bezrobotnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest nieposiadanie zareje-
strowanej firmy w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do urzędu 
pracy, co dotyczy także działalności zawieszonej. Możliwa do otrzymania kwota nie 
może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku samoza-
trudnienia, oraz nie wyższa niż 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na założe-
nie spółdzielni socjalnej.

Celem stypendium jest pomoc osobie bezrobotnej,  
która decyduje się na kontynuowanie nauki, aby 
podnieść kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 
O takie wsparcie może się starać osoba, która spełnia łącznie trzy warunki: 
• nie posiada kwalifikacji zawodowych,
• podjęła naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub na studiach 

w formie niestacjonarnej,
• nie została przekroczona wysokość kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego za pełny mie-
siąc, jest wypłacane przez 12 miesięcy, ale może być przedłużone do ukoń-
czenia nauki.



REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW I LICENCJI

To forma polegająca na sfinansowaniu osobie bezrobotnej 
kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych 
lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji nie-
zbędnych do wykonywania danego zawodu. Warunkiem otrzy-
mania dofinansowania jest, aby osoba starająca się o nie uza-
sadniła, że pozytywny wynik egzaminu lub posiadana licencja 
przyczynią się do uzyskania zatrudnienia lub działalności go-
spodarczej. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 
kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub unowocze-
śnianie miejsc już istniejących.  Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6-krot-
ność przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca korzystający z refundacji ma m.in. 
obowiązek utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy utworzonego stanowi-
ska pracy. 



STAŻOWY

SZKOLENIOWY NA ZASIEDLENIE

ZATRUDNIENIOWY

Bon stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji czę-
ści kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobot-
nej, której urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawca  
w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do 
zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.  
Z tego w ciągu 12 miesięcy otrzymuje refundację w wy-
sokości zasiłku podstawowego, a przez kolejne 6 miesię-
cy ma obowiązek dalszego zatrudniania już bez dofinan-
sowania.

Bon szkoleniowy gwarantuje skierowanie na wskaza-
ne przez daną osobę szkolenie oraz opłacenie kosztów, 
które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. 
W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% 
przeciętnego wynagrodzenia zostaną sfinansowane m.in. 
koszty: jednego lub kilku szkoleń, niezbędnych badań 
lekarskich i psychologicznych, dojazdu na szkolenia oraz 
zakwaterowania jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem 
zamieszkania.

Bon przeznaczony jest na aktywizację młodych ludzi, głów-
nie absolwentów, na rynku pracy. Może go otrzymać oso-
ba bezrobotna, która na własną rękę znalazła pracodawcę 
deklarującego przyjęcie ją na półroczny staż, a następnie 
zatrudnienie przez kolejne 6 miesięcy. Pracodawcy, któ-
ry zatrudni bezrobotnego przez wskazany okres starosta 
wypłaca premię. W ramach bonu stażowego sfinansować 
można: koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, 
oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psycholo-
gicznych.

Może wesprzeć finansowo osobę bezrobotna, która decy-
duje się na podjęcie pracy poza miejscem dotychczaso-
wego zamieszkania, w odległości co najmniej 80 km lub 
gdy czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu do miejsca 
zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekra-
cza łącznie 3 godziny  dziennie. Przyznana kwota nie może 
przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Osoba 
bezrobotna, która otrzymała bon musi pozostać zatrud-
niona przez okres co najmniej 6 miesięcy.

BONY



Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, w maksymalnej 
kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w kraju, dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy 
zarobkowej:
• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukoń-

czenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
• zarejestrowanych bezrobotnych;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Najbardziej atrakcyjne dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą są oczywiście bezzwrotne 
dotacje. Może jednak dojść do sytuacji, w której środki finansowe na udzielanie dotacji wyczerpią się lub 
kwota 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia okaże się niewystarczająca. W ramach rządowego programu 
„Wsparcie w Starcie” osoby bezrobotne zamierzające otworzyć własną firmę mogą otrzymać niskooprocen-
towaną pożyczkę.

POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



Maksymalna kwota to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczkę należy spłacić w ciągu mak-
symalnie 7 lat, z możliwością 12 - miesięcznej karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie wynosi 0,56%  
w skali roku. Oprocentowanie ustalone w momencie podpisania umowy jest stałe w całym okresie finanso-
wania.  Pożyczkobiorca zobowiązany jest utrzymać działalność przez minimum 36 miesięcy.

Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznespla-
nem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka. 
W każdym regionie powołane zostały instytucje pośredniczące, do których 
kontakty dostępne są na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl 

DODATKOWA POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

NA CO MOŻNA LICZYĆ?

Chcąc zatrudnić bezrobotnego w ramach nowo-
otwartej działalności można otrzymać kolejną po-
życzkę w kwocie nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdemu 
pożyczkobiorcy zapewnione jest bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności  
z zakresu: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowa-
dzenia księgowości oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.


