STAWKI, WSKAŹNIKI, PROGI
CZERWIEC - SIERPIEŃ 2020

Wyszczególnienie

2 600 zł 00 gr
za I kwartał 2020r.
5 331 zł 47 gr

Minimalne miesięczne wynagrodzenie
Przeciętne wynagrodzenie za kwartał

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
przez okres pierwszych 90 dni
−
−
−

staż pracy do 5 lat - 80%
staż pracy od 5 - 19 lat - 100%
staż pracy co najmniej 20 lat - 120%

705 zł 10 gr
881 zł 30 gr
1.057 zł 60 gr

przez okres pozostałych dni przysługiwania zasiłku

brutto

−
−
−

netto

brutto

z ubezpieczeniem zdrowotnym

620 zł 64 gr
763 zł 98 gr
908 zł 42 gr
netto
z ubezpieczeniem zdrowotnym

553 zł 60 gr
692 zł 00 gr
830 zł 40 gr

staż pracy do 5 lat - 80%
staż pracy od 5 - 19 lat - 100%
staż pracy co najmniej 20 lat - 120%

495 zł 78 gr
609 zł 72 gr
722 zł 66 gr
netto

brutto
STYPENDIUM - 120% kwoty zasiłku z tytułu, stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia
(liczba godzin nie mniej niż 150)
STYPENDIUM Z TYTUŁU DALSZEJ NAUKI - 100% kwoty zasiłku

STYPENDIUM SZKOLENIOWE - 20% kwoty zasiłku przysługujące bezrobotnemu niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od
dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.
STYPENDIUM Z TYTUŁU DALSZEJ NAUKI - 20% kwoty zasiłku
przysługujące bezrobotnemu od dnia podjęcia zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
STYPENDIUM Z TYTUŁU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
- 20% kwoty zasiłku
DODATEK AKTYWIZACYJNY - do 50% kwoty zasiłku

z ubezpieczeniem zdrowotnym

1.057 zł 60 gr

962 zł 42 gr

881 zł 30 gr

763 zł 98 gr

Brutto

Netto

176 zł 30 gr

176 zł 30 gr

176 zł 30 gr

176 zł 30 gr

176 zł 30 gr

176 zł 30 gr

440 zł 70 gr

409 zł 70 gr

Obowiązujące progi
Osoba bezrobotna może osiągać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa
Kryterium dochodowe wg przepisów o pomocy społecznej
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

do 1 300 zł 00 gr
dla osoby samotnie
gospodarującej
701 zł 00 gr

dla osoby w rodzinie

około 25 000 zł

528 zł 00 gr

