INSTRUMENTY RYNKU PRACY

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Na podstawie zawartej ze starostą umowy pracodawca lub przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.
Dofinansowanie przysługuje przez okres:
●

12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, ale nie ukończył
60 lat, po zakończeniu refundacji pracodawca ma obowiązek utrzymania skierowaną osobę bezrobotną w
zatrudnieniu przez 6 miesięcy;

●

24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat, po zakończeniu
refundacji pracodawca ma obowiązek utrzymania skierowaną osobę bezrobotną w zatrudnieniu przez 12 miesięcy;

Wysokość dofinansowania przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
W przypadku niewywiązania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę z warunku utrzymania w zatrudnieniu
skierowanej osoby bezrobotnej przez okres w/w lub nieutrzymania zatrudnienia w okresie dofinansowania
wynagrodzenia, pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z
odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego
dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co
najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia,
pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych
środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na
podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego
bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy
po okresie dofinansowania, starosta na zwolnione stanowisko pracy kieruje inną osobę bezrobotną.
Dofinansowanie stanowi wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w stosunku do których
został ustalony profil pomocy II.
Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z dopuszczalnością pomocy de minimis.
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