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Co to jest bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia?
Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.
Celem tego instrumentu aktywizacyjnego jest zachęcenie młodych bezrobotnych do samodzielnego
podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu zatrudnieniowego?
Przyznanie bonu musi być ujęte w indywidualnym planie działania. Bon zatrudnieniowy może być
przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę
chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy.
Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Termin ważności bonu określa
starosta, ustalając czas na znalezienie pracodawcy.

Co zyskują pracodawcy zatrudniający bezrobotnych w ramach bonu zatrudnieniowego?
W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla
bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia.
Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego
bezrobotnego jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W jaki sposób starać się o przyjęcie do pracy bezrobotnego w ramach bonu
zatrudnieniowego?
Wstępnym krokiem zmierzającym do zatrudnienia bezrobotnego posiadacza bonu jest złożenie
deklaracji zawierającej zobowiązanie do zatrudnienia go przez okres 18 miesięcy.
Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy między starostą a pracodawcą.
Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi
dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej
ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej
ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200
tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego posiadacza bonu zatrudnieniowego?
Po podpisaniu umowy skierowany przez urząd pracy młody człowiek podejmuje zatrudnienie u
pracodawcy w ustalonym terminie.
W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania posiadacza bonu przez okres 18 miesięcy,
pracodawca zwraca całość lub część uzyskanej refundacji (zależnie od momentu zwolnienia). Wyjątek
stanowi zwolnienie z pracy z inicjatywy posiadacza bonu lub z jego winy.

Dodatkowe informacje
https://skierniewice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzeniamiejsc-pracy/bon-zatrudnieniowy
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Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się m.in.:
szczegółowe informacje dotyczące pomocy de minimis;
polskie akty prawne związane z udzielaniem m.in. pomocy de minimis;
unijne akty prawne.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020
r. poz. 1409) - art. 66m
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