06.04.2020

Swiadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne
Departament Rynku Pracy MRPiPS Data publikacji: 07.08.2014 Data modyfikacji:
03.10.2019

Jaki jest główny cel świadczenia aktywizacyjnego?
Celem świadczenia aktywizacyjnego jest pomoc pracodawcy w zatrudnieniu
bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem
dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Kogo należy zatrudnić, aby otrzymać świadczenie aktywizacyjne?
Świadczenie aktywizacyjne może być przyznane za zatrudnienie skierowanego przez
urząd pracy bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat
przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie
dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.
Bezrobotny powinien posiadać wymagane przez pracodawcę kwalifikacje, umiejętności
i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na proponowanym przez
pracodawcę stanowisku.

Kto może otrzymać świadczenie aktywizacyjne?
Świadczenie aktywizacyjne może otrzymać pracodawca. Świadczenie aktywizacyjne
nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z
Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta
świadczeniem aktywizacyjnym.

Co zyskują pracodawcy i jakie warunki muszą spełnić aby otrzymać świadczenie
aktywizacyjne?
Pracodawca może otrzymać z Funduszu Pracy świadczenie aktywizacyjne wypłacane:
• przez 12 miesięcy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po
upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6
miesięcy;
• przez 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli
zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie
okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 9 miesięcy.
Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.

W jaki sposób starać się o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego?
Przyznanie świadczenia aktywizacyjnego odbywa się poprzez zawarcie umowy między
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starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą.
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.

Obowiązki pracodawcy
W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie uzyskiwania
świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiązania się z warunku utrzymania osoby w
zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu
prawa do tego świadczenia – pracodawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanych
świadczeń z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje
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 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) - art. 60b.
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