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1

MODUŁ 2: UMOWY, PRAWO, ZASIŁKI1

Kurs "Umowy, prawo, zasiłki" rozpoczyna temat "umowy", w którym omawiane są podstawowe zagadnienia
związane z umowami. Ponadto temat ten zawiera krótki opis umów takich jak: ubezpieczenie na życie,
komunikacyjne ubezpieczenie OC, umowa z operatorem telefonii komórkowej, ubezpieczenie
mieszkania/domu oraz umowa najmu.
Następnie przedstawione zostaną najważniejsze aspekty umowy o pracę, aby umożliwić CYCP (Opiekunom
dzieci i młodzieży) orientację w tym zakresie.
Dalsza część kursu to "zasiłki dla bezrobotnych" i "środki odwoławcze wobec sankcji dotyczących zasiłków dla
bezrobotnych". Te dwa tematy są szczególnie istotne dla YCL (młodzieży usamodzielniającej się), ponieważ
wiele takich osób pozostaje bez pracy lub grozi im wysokie ryzyko utraty pracy. CYCP powinni znać
podstawowe zasady dotyczące zasiłków dla bezrobotnych. Wreszcie, moduł kończy temat "zasiłek
mieszkaniowy", który jest szczególnie istotny dla naszej drugiej grupy docelowej - YCL. Jest to szczególnie
ważne, aby CYCP znali podstawy tego świadczenia.

1

„Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści w niej zawartych, które odzwierciedlają jedynie
poglądy autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.” Numer projektu:
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2 UMOWY
Temat prezentuje podstawowe informacje na temat umów, umów ubezpieczeniowych oraz umów najmu.
Czym jest umowa?
Dobrowolne, celowe i prawnie wiążące porozumienie pomiędzy dwiema lub więcej uprawnionymi
stronami. Stronami tymi mogą być osoby, przedsiębiorstwa lub inne instytucje. Umowy są zazwyczaj
sporządzane w formie pisemnej, ale mogą być również zawierane w formie ustnej a nawet dorozumianej (w
drodze czynności konkludentnych) i na ogół dotyczą zatrudnienia, sprzedaży lub najmu/dzierżawy. Umowa
jest porozumieniem, które może być egzekwowane na drodze sądowej.

2.1 Oferta
Umowa powstaje w procesie złożenia oferty, przyjęcia oferty i świadczenia/świadczenia wzajemnego.
Definicja oferty: Oferta jest oświadczeniem woli - obiektywnym przejawem gotowości oferenta do zawarcia
umowy, która daje drugiej stronie (oblatowi) możliwość przyjęcia oferty.
Oferta musi:
1.
2.
3.

zostać przekazana oblatowi
dać oblatowi możliwość jej przyjęcia
wyrażać gotowość do wstąpienia w wiążący stosunek prawny.

Każda umowa musi składać się z oferty, przyjęcia i świadczenia/świadczenia wzajemnego.

2.2 Czym jest przyjęcie oferty?
Przyjęcie oferty musi:
1. Zostać zakomunikowane oferentowi: w przeciwnym razie oferent nie wie o przyjęciu oferty.
2. Przestrzegać wszelkich instrukcji zawartych w ofercie dotyczących sposobu i metody przyjęcia
oferty. Na przykład, jeśli instrukcja zawarta w ofercie brzmi: Napisz e-mail, aby przyjąć ofertę,
oznacza to, że tylko e-mail jest równoznaczny z przyjęciem oferty.
3. Przyjęcie oferty nie może zmieniać postanowień umowy zaproponowanej w ofercie: gdyby tak się
stało, mielibyśmy do czynienia z kontrofertą.
4. Przyjęcie oferty musi nastąpić w czasie obowiązywania oferty.

2.3 Czym jest porozumienie?
Aby umowa mogła zostać zawarta, strony muszą mieć zamiar jej zawarcia i wspólnie uzgodnić warunki
umowy.

2.4 Czym jest świadczenie/świadczenie wzajemne?
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Świadczenie jest „ceną wymiany” lub czymś, co posiada wartość prawną. Zasadniczo, w umowie strona
obiecująca zaproponowała „cenę” w zamian za swoją obietnicę.
Obietnica jest potwierdzona świadczeniem, jeżeli:
Strona otrzymująca obietnicę zgadza się oddać coś wartościowego lub ponieść szkodę prawną. Na przykład:
Strona otrzymująca obietnicę musi zapłacić 200 euro za klejnot, aby móc otrzymać go od strony obiecującej.
Strona obiecująca złożyła obietnicę w ramach transakcji, w zamian za przekazanie korzyści przez stronę
otrzymującą obietnicę.

Świadczeniem nie są:
1.

Obietnica miłości

2.

Obietnica podarunku

3.

Podarunek z wymaganym lub koniecznym warunkiem.
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3 KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ochrona
ubezpieczonego przed poniesieniem straty majątkowej w przypadku gdy ubezpieczony jest winny
zaniedbania i ponosi odpowiedzialność prawną za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub szkody na
mieniu innych osób.
Definicja Komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Chronisz się na wypadek działań
innej osoby w związku z Twoim samochodem. Bez ubezpieczenia OC nie możesz poruszać się samochodem
lub motorowerem. Przed zarejestrowaniem samochodu należy przedstawić dowód zawarcia ubezpieczenia
OC na wypadek wszelkich uszczerbków na zdrowiu innej osoby lub szkód wyrządzonych na samochodzie
lub przedmiocie należącym do innej osoby.

Składka ubezpieczeniowa: Posiadacz polisy musi co miesiąc/rok opłacić składkę na rzecz firmy
ubezpieczeniowej. Aby zaoszczędzić pieniądze przed zawarciem umowy, można udać się do pośrednika
(brokera) ubezpieczeniowego lub skorzystać z „porównywarki” internetowej. W celu zaoszczędzenia
pieniędzy w dłuższej perspektywie zaleca się odpowiednie poinstruowanie brokera lub skorzystanie z
internetowej „porównywarki” ubezpieczeń.

Wypłata Ubezpieczenia: Firma ubezpieczeniowa płaci za szkody wyrządzone samochodem lub
motorowerem, gdy Ty jako posiadacz polisy ponosisz odpowiedzialność prawną za spowodowanie obrażeń
innych osób lub uszkodzenie samochodu lub motoroweru innych osób.
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4 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Istnieją trzy rodzaje ubezpieczenia na życie:
-

Ubezpieczenie na dożycie
Terminowe ubezpieczenie na życie
Stałe ubezpieczenie na życie

4.1 Ubezpieczenie na dożycie
Umowa ubezpieczenia na dożycie może być traktowana jako produkt inwestycyjny lub oszczędnościowy.
Umowa gwarantuje wypłatę pieniędzy zarówno w przypadku śmierci ubezpieczonego (na rzecz
spadkobierców) jak i w przypadku przeżycia okresu obowiązywania umowy. Polisy ubezpieczeniowe na
dożycie zapewniają wypłatę wartości nominalnej wskazanemu beneficjentowi, jeśli ubezpieczony umrze
przed oznaczoną datą. W przeciwnym razie (jeśli ubezpieczony żyje po upływie okresu obowiązywania
umowy) wpływy z polisy są wypłacane ubezpieczonemu w formie miesięcznych świadczeń. Umowa
ubezpieczenia na dożycie zwykle jest zawierana na okres 15 lat, może jednak trwać do 30 lat lub nawet dłużej.
Zaleta: Jest to dobry produkt oszczędnościowy ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej stopa zwrotu jest
wyższa niż w przypadku lokat bankowych.
Wada: Istnieje ryzyko poniesienia straty w ciągu pierwszych 10-15 lat (przy obecnych stopach procentowych),
jeśli zechcesz zakończyć umowę, ponieważ koszty firm ubezpieczeniowych nie są pokrywane w tym okresie.
Przykład: po 5 latach nie możesz sobie pozwolić na opłacenie składki i decydujesz się na zakończenie umowy.
Pieniądze, które otrzymasz od firmy ubezpieczeniowej będą mniejsze niż zaoszczędzona dzięki składkom
kwota.

4.2 Terminowe ubezpieczenie na życie
Zapewnia świadczenie z tytułu śmierci beneficjentowi uposażonemu przez ubezpieczonego tylko wtedy, gdy
ubezpieczony umrze w okresie obowiązywania umowy. Zakład ubezpieczeń wypłaca określone świadczenie
z tytułu śmierci jeżeli ubezpieczony regularnie opłacał składki. Terminowe umowy ubezpieczenia na życie są
często stosowane przy zaciąganiu kredytu w celu zabezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy.
Zaleta: Składki z tytułu terminowego ubezpieczenia na życie są niskie, zwłaszcza w przypadku osób młodych.
Wada: Jeśli przeżyjesz cały okres obowiązywania umowy, pieniądze przepadają.
Przykład: Możesz wykupić terminowe ubezpieczenie na życie na kwotę 250.000 EUR za mniej niż 20 EUR
miesięcznie.

4.3 Ubezpieczenie na całe życie (mieszane ubezpieczenie na życie)
Ubezpieczenie na całe życie jest zazwyczaj przewidziane na stałe, aż do chwili śmierci. W przypadku takiego
ubezpieczenia pobierana jest stała składka i wypłacane jest stałe świadczenie z tytułu śmierci. Jeśli jednak
ubezpieczony nie umrze w określonym czasie (np. 20 lat), otrzymuje comiesięczne świadczenie aż do chwili
śmierci. Istnieje także możliwość wypłacenia określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczeniowego. Im
wyższa składka opłacana przez ubezpieczonego, tym wyższe świadczenie.

Zasadniczo, składka dzieli się na dwa składniki:
1.

Stały, naliczany na poczet wypłaty świadczenia z tytułu śmierci.

2.

Drugi składnik to kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe inwestuje na rzecz ubezpieczonego.

Korzyści: Po pierwsze, jest to forma oszczędzania, która przynosi wysokie zyski w dłuższej perspektywie
czasowej, a po drugie może być wykorzystana do zabezpieczenia innych członków rodziny w przypadku
śmierci ubezpieczonego. Oznacza to, że ta forma ubezpieczenia na życie zapewnia ochronę ubezpieczeniową
na okres całego życia. Jest jeden wyjątek: Kwota zaoszczędzonych pieniędzy (wraz z odsetkami) może zostać
wypłacona na koniec ustalonego okresu (np. po upływie 25 lat).
Wady: Składka z tytułu ubezpieczenia na całe życie jest wyższa. Nie jest łatwo zakończyć umowę bez
poniesienia straty w ciągu pierwszych 10-15 lat, ponieważ firma ubezpieczeniowa potrzebuje dużo czasu, aby
pokryć koszty tej umowy.

4.4 Ubezpieczenie na życie powiązane z jednostkami uczestnictwa
Ubezpieczenie na dożycie oraz terminowe ubezpieczenie na życie są często produktami powiązanymi z
jednostkami uczestnictwa. Umowa powiązana z jednostkami uczestnictwa daje ubezpieczonemu możliwość
wyboru sposobu inwestowania jego pieniędzy. Zasadniczo może on wybierać pomiędzy akcjami, obligacjami
i funduszem hybrydowym. Oznacza to, że ubezpieczony może zwiększyć swoje ryzyko poprzez zwiększenie
udziału akcji w swoim portfelu. Portfel może ulegać zmianie w okresach miesięcznych bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów.
Zaleta: Ubezpieczenie na życie powiązane z jednostkami uczestnictwa daje możliwość uzyskania wyższego
zwrotu niż "umowy ubezpieczenia na życie niezwiązane z jednostkami uczestnictwa".
Wada: Posiadacz polisy może stracić pieniądze, stosując zbyt ryzykowną strategię inwestycyjną. Podstawą
tego produktu jest szersza wiedza na temat rynków finansowych.
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5 UBEZPIECZENIE MIESZKANIA/DOMU
Ubezpieczenie mieszkania/domu jest odpowiednie dla osób, które są właścicielami lub wynajmują
mieszkanie/dom, lub też zamieszkują w takim lokalu. Lokal musi być użytkowany przede wszystkim
jako miejsce zamieszkania, chociaż dozwolone są pewne formy prowadzenia działalności
gospodarczej, takie jak biuro domowe lub studio.
Standardowe ubezpieczenie mieszkania/domu
ubezpieczeniowej:
- Ubezpieczenie mienia
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

obejmuje

dwa

główne

rodzaje

ochrony

5.1 Ubezpieczenie mienia
1) zapewnia ochronę Twojego domu i obiektów z nim połączonych (dotyczy to tylko sytuacji właścicieli
mieszkania/domu).
2) zapewnia ochronę mienia ruchomego znajdującego się w Twoim domu: meble, urządzenia, ubrania,
zabawki.
3) zapewnia pokrycie dodatkowych kosztów utrzymania w razie utraty dachu nad głową. Przykład:
Jeśli musisz opuścić swój dom z powodu szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych
ubezpieczeniem - takich jak pożar lub huragan - ubezpieczenie pokryje dodatkowe koszty hotelu lub
inne tymczasowe koszty utrzymania, których normalnie nie musiałbyś ponosić, dopóki szkody w
Twoim domu nie zostaną usunięte.

5.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy jesteś prawnie odpowiedzialny za uszkodzenie ciała
lub mienia innych osób. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki obrażeń ciała lub szkód
majątkowych spowodowanych przez krewnych mieszkających z Tobą.
Przykład: Powiedzmy, że masz organizujesz przyjęcie podczas którego wszyscy gości gotują wspólnie i jeden
z nich przypadkowo odnosi obrażenia na twojej posesji, na przykład w wyniku upadku spowodowanego
złamanym schodkiem przed twoimi drzwiami. Twój gość może zdecydować się pozwać Cię za obrażenia
odniesione z powodu Twojego zaniedbania. W takim przypadku, istotą Twojej polisy mieszkaniowej jest
ochrona przed ewentualnym procesem sądowym i pomoc w pokryciu kosztów związanych z powództwem.
Składki: Po pierwsze, ważne jest, aby Twoja polisa ubezpieczeniowa uwzględniała Twoje indywidualne
potrzeby. Druga kwestia to: ile trzeba zapłacić za polisę. Jeśli chodzi o komunikacyjne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, możesz skorzystać z internetowych „porównywarek” ubezpieczeń, aby
porównać składki różnych firm ubezpieczeniowych lub odwiedzić agenta. W dłuższej perspektywie czasowej
skorzystanie z tych możliwości może pozwolić Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy.

6 UMOWA Z OPERATOREM TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Posiadanie telefonu objętego umową oznacza, że płacisz jedną miesięczną opłatę za ustalony okres czasu.
Większość umów na usługi telefonii komórkowej jest zawierana na okres 18 lub 24 miesięcy i oferuje klientom
telefon oraz miesięczny limit na połączenia, transmisję dane i smsy.
Decydując się na zawarcie umowy, wystarczy wybrać pakiet minut, smsów i danych, który najbardziej Ci
odpowiada.
Jednak nawet jeśli przekroczysz dozwoloną zgodnie z umową ilość minut, nadal możesz korzystać z telefonu
w celu wykonywania połączeń.

6.1 Wybór właściwej taryfy
Istnieją również portale porównujące taryfy różnych operatorów. Porównując taryfy, można zaoszczędzić
sporo pieniędzy w dłuższej perspektywie czasowej.
Co zawiera taryfa telefoniczna?
Każda taryfa komórkowa powinna oferować pewien pakiet wliczonych minut. Kwota zależy od Twojej
wybranej taryfy. Im więcej płacisz, tym więcej minut jest wliczone w cenę.
Smsy: Podobnie jak w przypadku minut wliczonych w cenę, większość taryf komórkowych oferuje określoną
liczbę smsów wliczonych w cenę. Często liczbę bezpłatnych tekstów można powiększyć o dodatkowy pakiet.
Dane: Dane odnoszą się do połączeń podczas których wyszukujemy informacje w internecie.
Roaming (połączenia międzynarodowe): Jeżeli dzwonisz z zagranicy lub korzystasz z internetu za granicą,
może to okazać się bardzo kosztowne. Zasadniczo, w takim przypadku potrzebujesz umowy, która da Ci dobrą
stawkę za roaming. W przypadku podróży do innego kraju UE od dnia 15 czerwca 2017 r. nie będą pobierane
opłaty roamingowe. Każda istniejąca lub nowa umowa, która obejmuje usługi roamingowe, zmieni się w
umowę typu „roam like at home”. Nowe przepisy unijne obejmą usługi transmisji danych, połączenia głosowe
i wiadomości SMS.
Czas trwania umowy: Czas trwania umowy o świadczenie usług telefonicznych jest bardzo zróżnicowany.
Tradycyjnie umowy zawierane są na okres od 18 do 24 miesięcy. W tym czasie nie ma możliwości
rozwiązania umowy. Jeśli nie wypowiesz umowy na miesiąc przed jej wygaśnięciem, umowa zostanie
automatycznie przedłużona. Być może bardziej sensowne jest wypowiedzenie umowy i sprawdzenie czy na
rynku są dostępne lepsze oferty w zakresie ceny i warunków.
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7 UMOWA NAJMU
Umowa najmu jest prawnie wiążącą umową najmu nieruchomości, która określa prawa i obowiązki
zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest stosowana w przypadku
nieruchomości, w których mieszkają ludzie, w przeciwieństwie do umowy najmu lokalu komercyjnego,
która ma zastosowanie do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Co zawiera umowa najmu?
Prosta umowa najmu lokalu mieszkalnego powinna zawierać przynajmniej:
- Imiona, nazwiska i dane kontaktowe wynajmującego i najemcy
- Adres i rodzaj wynajmowanej nieruchomości
- Informacje czy lokal jest umeblowany
- Datę rozpoczęcia i zakończenia najmu
- Okres wypowiedzenia: zazwyczaj wynosi on trzy miesiące. Jednakże zależy to od indywidualnych
uzgodnień.
- Informację, czy najemca ma możliwość odnowienia umowy najmu lub zakupu nieruchomości
("wynajmij i kup")?
- Kwotę opłaty za wynajem wraz z terminem jej zapłaty
- Informacje dotyczące wszelkich opłat pobieranych w przypadku zwłoki w zapłacie lub braku
zapłaty opłaty za wynajem.
- Informację, czy opłata za wynajem może zostać podwyższona.
- Informację na temat wpłaconych kaucji (kaucja gwarancyjna/uszkodzeniowa, kaucja dotycząca
zwierząt domowych itp.)
Umowa najmu lokalu mieszkalnego może również zawierać inne informacje dotyczące następujących kwestii:
- Kto ponosi koszty elektryczności, wody, gazu, śmieci, telewizji kablowej/Wi-Fi, pielęgnacji trawnika
itp.
- Kto jest odpowiedzialny za konserwację i naprawy nieruchomości.
Zasady i pozwolenia:
- Modyfikacje wykonywane w nieruchomości, takie jak wieszanie obrazów, malowanie ścian,
wykonywanie prac ogrodniczych, wystrój zewnętrzny itp.
- Polityka dotycząca zwierząt domowych
- Ograniczenia w korzystaniu z mieszkania
- Zasady korzystania z powierzchni wspólnych: basen, klub, centrum fitness itp.
- Pomieszczenia magazynowe
- Polityka dotycząca gości
- Instrukcje dotyczące parkowania
- Polityka w zakresie ciszy nocnej i hałasu
- Czy dozwolony jest podnajem
- Wszelkie grzywny związane z niestosowaniem się do zasad
Dostęp
- Liczba kluczy przekazanych najemcy oraz opłaty za zagubione/dodatkowe klucze
- Prawo wynajmującego do wejścia do lokalu po wcześniejszym powiadomieniu
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Istnieje możliwość zwrócenia się do stowarzyszenia najemców z prośbą o sprawdzenie umowy najmu przed
jej podpisaniem. Jeśli wynajmujący i najemca zgadzają się na ustalone warunki umowy, wydrukowane
zostaną 2 egzemplarze umowy najmu i obie strony podpiszą obie kopie. Na koniec, każda ze stron otrzymuje
podpisaną umowę.
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8 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
Czemu służy zasiłek dla bezrobotnych?
Termin zasiłek dla bezrobotnych jest często odbierany negatywnie, ponieważ wiele osób uważa, że osoby
bezrobotne są bezrobotne dlatego, że nie chcą pracować. Być może częściowo jest to prawdą, jednak
większość z nich jest zainteresowana znalezieniem pracy. Zasiłek dla bezrobotnych jest po to, aby pomóc
ludziom, którzy próbują znaleźć pracę lub lepszą pracę, gdyż bez takiej pomocy najprawdopodobniej mieliby
problemy z utrzymaniem się. Zasiłek dla bezrobotnych zdejmuje z tych osób presję, ponieważ dzięki niemu
nie muszą przyjmować pierwszej oferty pracy, jeśli nie będzie im ona odpowiadać.

8.1 Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
W każdym kraju wygląda to nieco inaczej.
Austria
Każda osoba, która spełnia następujące kryteria, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych:
- Zatrudnialność (zdolność do zatrudnienia)
- Chęć do pracy
- Pozostawanie bez zatrudnienia
- Konieczne jest, aby osoby bezrobotne były do dyspozycji urzędu pracy.
- Osoba, która po raz pierwszy wystąpi o zasiłek dla bezrobotnych, musi wykazać, że w ciągu ostatnich
dwóch lat przepracowała 52 tygodnie, a pracodawca opłacał składkę na fundusz dla bezrobotnych.
- Wyjątek: Osoby w wieku poniżej 26 lat potrzebują wykazać tylko 26 tygodni zatrudnienia (plus składki
na fundusz dla bezrobotnych) w ciągu ostatnich dwóch lat, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych
(szczególnie adekwatny w przypadku YCL).
- Osoba, która wystąpi o zasiłek dla bezrobotnych po raz kolejny, musi wykazać, że w ciągu ostatniego
roku przepracowała 28 tygodni, a pracodawca opłacał składkę na fundusz dla bezrobotnych.
Osoby nie będące do dyspozycji urzędu pracy podlegają sankcjom. Osoby, które nie spełniają powyższych
kryteriów, nie mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.
Bułgaria
Każda osoba, która spełnia następujące kryteria, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych:
- Opłacanie należnych składek na fundusz dla bezrobotnych przez co najmniej 9 z 15 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających ustanie ubezpieczenia.
- Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.
- Nie podlegają stosunkowi pracy, który na mocy kodeksu ubezpieczeń społecznych podlega
obowiązkowemu ubezpieczeniu, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 114a §1 kodeksu pracy
(posiadanie umowy o pracę na krótkoterminową pracę sezonową w rolnictwie na jeden dzień) lub
ustawodawstwu innego kraju.
Francja
Każda osoba, która spełnia następujące kryteria, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych:
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- Osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych muszą aktywnie poszukiwać pracy lub uczestniczyć w
zatwierdzonym programie szkoleniowym.
- O zasiłek dla bezrobotnych nie mogą ubiegać się osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z ostatniej
pracy, chyba że są w stanie wykazać, że pozostawały składka na ubezpieczenie społeczne była opłacana
przez 91 dni, lub że przepracowały co najmniej 455 godzin.
- W zależności od wieku, osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych muszą wykazać zatrudnienie
wraz z opłacanymi składkami na ubezpieczenie społeczne przez 122 dni lub 619 godzin w ciągu ostatnich
28-36 miesięcy.
- Wnioskodawcy muszą być zarejestrowani jako poszukujący pracy w „Pôle emploi” i stosować się do
indywidualnego planu reaktywacji zawodowej.
- Wnioskodawcy akceptują "rozsądne" oferty pracy (jeśli bezrobotny odrzuci więcej niż dwie takie oferty
nakładane są sankcje).
Niemcy
Każda osoba, która spełnia następujące kryteria, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych:
- Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi być bezrobotna. Osoba bezrobotna to taka, która
nie przepracowuje więcej niż 15 godzin tygodniowo.
- Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi wykazać, że w ciągu ostatnich dwóch lat była
zatrudniona przez okres 12 miesięcy, a pracodawca opłacał składkę na fundusz dla bezrobotnych.
Zastępcze okresy, takie jak służba wojskowa, macierzyństwo i edukacja dzieci, mogą zostać uznane za
zatrudnienie.
- Konieczne jest zgłoszenie utraty pracy w urzędzie pracy.
Polska
Każda osoba, która spełnia następujące kryteria, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych:
- zatrudnienie przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy; do tego okresu zalicza się również
zatrudnienie w innych krajach Unii Europejskiej.
- zarobki w tym okresie były co najmniej równe płacy minimalnej.
- zarejestrowanie się w urzędzie pracy
- brak ofert pracy, stażu lub szkolenia w ciągu pierwszych 7 dni po rejestracji.

8.2 Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?
Austria
Zasadniczo, prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje przez 20 tygodni. Jeśli jednak firma,
w której pracowałeś odprowadzała składki na fundusz dla bezrobotnych przez ostatnie 156 tygodni, wówczas
prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje przez 30 tygodni.
Bułgaria
Świadczenie wypłacane jest od dnia ostatecznego ustania ubezpieczenia, jeżeli:
1. Wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tej daty.
2. Osoba została zarejestrowana jako bezrobotna w Agencji Pracy w ciągu 7 dni od tej daty.
Jeżeli bez ważnej przyczyny wniosek zostanie złożony po upływie trzymiesięcznego terminu, świadczenie
będzie wypłacane od daty złożenia wniosku za wskazany okres, pomniejszone o okres opóźnienia.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy, ale osoba zarejestruje się jako bezrobotna w Agencji Pracy
po upływie wskazanego terminu 7 dni, świadczenie będzie płatne od daty złożenia wniosku za wskazany
okres, pomniejszone o okres opóźnienia.
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Francja
Okres przez który przysługuje prawo do pobierania zasiłku opiera się na zasadzie, „dzień pracy = dzień
zasiłku”. Przepracowane dni, które są wymagane do nabycia prawa do zasiłku, mnoży się przez 1,4 w celu
ustalenia okresu wypłaty zasiłku.
Prawo do pobierania zasiłku nie może zostać przyznane na okres krótszy niż 122 lub dłuższy niż:
- 730 dni (24 miesiące) dla osób poniżej 53 roku życia,
- 913 dni (30 miesięcy) dla osób w wieku od 53 do 55 lat,
- 1094 dni (36 miesięcy) dla osób w wieku 55 lat lub starszych (wiek ustala się na dzień rozwiązania
umowy o pracę).
We Francji zasiłek wypłacany jest od następnego dnia po zakończeniu okresu oczekiwania. Dla wszystkich
zasiłków dla bezrobotnych obowiązuje 7-dniowy okres oczekiwania
Niemcy
Okres na jaki przysługuje prawo pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od długości okresu
zatrudnienia.
Polska
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez kolejne 6 lub 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy uwarunkowany
jest spełnieniem następujących warunków (zazwyczaj nie dotyczą one YCL):
- Stopa bezrobocia w Twoim okręgu jest wyższa niż 150% średniej krajowej stopy bezrobocia.
- Masz ponad 50 lat i przepracowałeś co najmniej 20 lat.
- Wspierasz dziecko w wieku powyżej 15 lat, a Twój współmałżonek jest również bezrobotny, ale nie
może już ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

8.3 Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Austria
- Zasiłek dla bezrobotnych stanowi 55% średniego wynagrodzenia netto z ostatnich dwóch lat.
- Istnieje maksymalna kwota, której nie można przekroczyć. Obecnie wynosi ona 1.440 EUR.
- Dodatkowo może być wypłacany zasiłek rodzinny (np. jeżeli dziecko mieszka w tym samym
gospodarstwie domowym).
Bułgaria
- Dzienny zasiłek dla bezrobotnych wynosi 60 % średniej płacy dziennej lub średniego dziennego
dochodu, od którego zostały odprowadzone należne składki na fundusz dla bezrobotnych w ciągu
ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc ustania ubezpieczenia i nie może być
niższy od minimalnej dziennej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
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- Miesięczna kwota zasiłku dla bezrobotnych jest określona w sposób opisany powyżej, przy czym kwota
dzienna jest mnożona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
Minimalna dzienna kwota zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest corocznie w ramach ustawy o budżecie
państwowego ubezpieczenia społecznego. W roku 2016 wynosiła ona 7,20 BGN.
Francja
Zasiłek na reaktywację zawodową („Aide au retour a l'emploi”/ARE) gwarantuje dochód zastępczy
uprawnionym pracownikom, którzy zostali niedobrowolnie pozbawieni pracy.
Stawki ARE są obliczane częściowo na podstawie dziennej płacy referencyjnej (SJR). Płaca referencyjna opiera
się na zarobkach brutto podlegających składkom w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
ostatni dzień płatnej pracy (okres rozliczeniowy/PRC) do wysokości czterokrotności miesięcznego pułapu
ubezpieczenia społecznego (13 244 EUR). Jest on obliczany w następujący sposób:
*Stosuje się współczynnik ważenia 1,4 lub 7/5, aby przeliczyć liczbę przepracowanych dni na dni
kalendarzowe.
SJR = płaca referencyjna/ liczba dni przepracowanych w okresie rozliczeniowym X 1.4*)
Dzienna stawka ARE jest równa najwyższej z poniższych kwot:
- 40,4 % SJR + ustalona kwota (11,92 EUR)
- 57% SJR.
Kwota ta nie może być niższa niż 29,06 EUR ani przekroczyć 75 % SJR.
Niemcy
- Zasiłek dla bezrobotnych stanowi 55% wynagrodzenia netto za ostatni rok.
- Dodatkowo może zostać przyznany zasiłek rodzinny (np. jeżeli dziecko mieszka w tym samym
gospodarstwie domowym). W takim wypadku wysokość zasiłku może wzrosnąć do 67% dochodu netto.
Polska
Stawki są aktualizowane raz do roku, 1 czerwca. Stawki na 1 czerwca 2016 wyniosły:
Przepracowane
lata
do 5 lat
od 5 do 20 lat
Przynajmniej 20
lat

Kwota wypłacana przez
pierwsze 3 miesiące
(miesięcznie)
664.90 PLN
831.10 PLN
997.4 PLN

Kwota wypłacana od 4 miesiąca do końca okresu, w
którym przysługuje prawo do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych (miesięcznie)
522.10 PLN
652.60 PLN
783.20 PLN

Powyższe kwoty to kwoty brutto, od których potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka
na poczet podatku dochodowego.
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9 ŚRODKI ODWOŁAWCZE WOBEC SANKCJI DOTYCZĄCYCH ZASIŁKU DLA
BEZROBOTNYCH
Temat omawia możliwe środki odwoławcze wobec sankcji dotyczących zasiłku dla bezrobotnych w krajach
uczestniczących w programie.

9.1 Jakie są sankcje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych?
Austria
Jeżeli osoba bezrobotna odmawia przyjęcia oferty pracy lub utrudnia jej uzyskanie lub uniemożliwia
zdobycie kwalifikacji zawodowych, zostaną nałożone sankcje w postaci zawieszenia uprawnienia do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych na okres co najmniej sześciu tygodni. Oznacza to, że okres uprawnienia
do zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu.
Jeżeli bezrobotny rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, prawo do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych zostanie zablokowane na okres 4 miesięcy.
Bułgaria
Nie ma bezpośrednich sankcji wobec zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli jednak osoba bezrobotna nie jest już
zarejestrowana w urzędzie pracy, prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych zostanie zniesione.
Francja
Jeżeli osoba bezrobotna nie przyjmuje rozsądnych ofert pracy, mogą zostać nałożone sankcje na zasiłek dla
bezrobotnych. Dzieje się tak, gdy osoba bezrobotna odrzuca dwie rozsądne oferty pracy.
Niemcy
Urząd pracy może cofnąć zasiłek dla bezrobotnych na okres do 12 tygodni (okres blokady), jeśli osoba
bezrobotna nie spełnia następujących kryteriów:
- osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy lub swoim zachowaniem dała pracodawcy uzasadnioną
podstawę do rozwiązania stosunku pracy, lub
- odmówiła przyjęcia pracy oferowanej przez urząd pracy, lub
- nie uczestniczyła w racjonalnie uzasadnionym wydarzeniu związanym z reintegracją zawodową, lub
- nie stawiła się na umówioną rozmowę lub osoba nie zadeklarowała, że szuka pracy natychmiast po
otrzymaniu wypowiedzenia.
Polska
W przypadku odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy bez uzasadnionej
przyczyny, bezrobotny traci status osoby bezrobotnej, co skutkuje utratą prawa do pobierania zasiłku.
Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje od dnia odmowy na okres 120 dni w przypadku pierwszej
odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
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Również odmowa poddania się badaniom medycznym lub psychologicznym, mającym na celu określenie
zdolności do pracy lub udziału w innych formach pomocy dla bezrobotnych, skutkuje utratą statusu osoby
bezrobotnej.
Osoba bezrobotna zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej w przypadku niestawienia się w
powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i niezgłoszenia w ciągu 7 dni uzasadnionej przyczyny
niestawiennictwa. W tym przypadku pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje od dnia
niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa
i 180 dni w przypadku trzeciego i kolejnego niestawiennictwa. Ponadto nie stawienie się we właściwym
powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od daty zmiany miejsca zamieszkania powoduje utratę statusu
osoby bezrobotnej. W tym przypadku jednak mówimy o przeprowadzce do miejscowości położonej w innym
powiecie.
Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje w przypadku niemożności podjęcia pracy przez osobę
bezrobotną z powodu choroby lub przebywania w zakładzie detoksykacyjnym przez nieprzerwany okres 90
dni. Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje począwszy od ostatniego dnia wskazanego okresu 90
dni. Ponadto, nie złożenie zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby na właściwym druku
(ZUS ZLA), może spowodować pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.
Przede wszystkim utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych może nastąpić na wniosek bezrobotnego.
Ponadto rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisanie umowy
socjalnej skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej, a tym samym utratą prawa do pobierania
zasiłku dla bezrobotnych. Utrata następuje od następnego dnia po rozpoczęciu indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego lub podpisaniu umowy socjalnej.
Przerwanie z własnej winy: stażu, szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innych form
pomocy skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Utratę powoduje również brak możliwości odbycia
szkolenia, szkolenia zawodowego dla dorosłych, stażu lub innych form pomocy. Również przerwanie z własnej
winy udziału w programie szkolenia zawodowego dla dorosłych oraz niezdanie egzaminu kwalifikacyjnego,
czeladniczego lub sprawdzającego skutkuje utratą prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

9.2 Jakie są możliwe środki odwoławcze wobec sankcji dotyczących zasiłku dla
bezrobotnych?
Austria
Istnieje możliwość złożenia zażalenia na sankcje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli bezrobotny ma
ważne powody, dla których odmówił przyjęcia oferty pracy lub nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym
przez urząd pracy.
Zażalenie przeciwko sankcji można złożyć w regionalnym urzędzie pracy. Ważne jest, aby uwzględnić
powiadomienie urzędu pracy.
W okresie obowiązywania sankcji na zasiłek dla bezrobotnych osoba bezrobotna jest nadal ubezpieczona
medycznie.
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Jeżeli bezrobotny przyjmie ofertę pracy w okresie objętym sankcją, sankcja może zostać później
zawieszona. Oznacza to, że dana osoba otrzymuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych za okres
obowiązywania sankcji.

Niemcy
Odpowiedź na pytanie, gdzie, kiedy i przez kogo można złożyć zażalenie, znajduje się w zawiadomieniu o
nałożeniu sankcji. Urząd pracy w Niemczech udziela osobom bezrobotnym pomocy w sformułowaniu
zażalenia. Zażalenie przeciwko sankcji musi wpłynąć wciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia.
Polska
W Polsce można składać „odwołanie od decyzji administracyjnej” dotyczącej sankcji wobec zasiłku dla
bezrobotnych. Na każdej pisemnej decyzji administracyjnej znajduje się informacja (na dole) jak to zrobić. Są
jednak pewne decyzje, które są automatyczne (np. pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Jeśli
więc spełniasz kryteria, otrzymasz je. Wtedy zażalenia nie są już możliwe. I wreszcie, co nie mniej ważne,
możliwość składania odwołań dotyczy tylko decyzji podejmowanych w pierwszej instancji.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."
Project number: 2017-1-AT01-KA204-035082

20

10 ZASIŁEK MIESZKANIOWY
Austria
W Austrii za świadczenie mieszkaniowe odpowiedzialne są władze regionalne. W odniesieniu do tego
świadczenia istnieją różne wymagania w różnych krajach związkowych. Aby otrzymać zasiłek mieszkaniowy
od kraju związkowego w Austrii, wnioskodawca musi spełnić pewne kryteria. Zatwierdzenie zasiłku
mieszkaniowego zależy z reguły od następujących kryteriów:
- wielkość gospodarstwa domowego
- dochód gospodarstwa domowego
- rozmiar mieszkania
- koszty utrzymania mieszkania
Celem zasiłku mieszkaniowego w Austrii jest zapewnienie przystępności cenowej lokali mieszkalnych dla
wszystkich. W związku z tym zasiłek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.
Aby otrzymać zasiłek mieszkaniowy w danym kraju związkowym, należy wypełnić wniosek w urzędzie
odpowiednim dla tego kraju związkowego. Poniższe linki zawierają informacje na temat wniosku i kryteriów,
które należy spełnić:
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/wohnbeihilfe/. (urząd federalny Wiedeń)
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/wohnbeihilfe.htm. (urząd federalny Górna Austria)
https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/wohnen/wohnbaufoerderung/weitereinformatione
n/wohnbeihilfe/wohnbeihilfe-uebersicht.htm. (urząd federalny Vorarlberg)
https://www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/beihilfen/ (urząd federalny Tyrol)
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Seiten/wohnbeihilfe.aspx. (urząd federalny Salzburg)
http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10363956/5361. (urząd federalny Styria)
https://www.burgenland.at/themen/wohnen/wohnbeihilfe/. (urząd federalny Burgenland)
http://www.noe.gv.at/noe/Wohnen-Leben/Foerd_Wohnzuschuss_Wohnbeihilfe.html.
Dolna Austria)

(urząd

federalny

https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/BW-L58. (urząd federalny Karyntia)

Bułgaria
Po pierwsze, w Bułgarii istnieją tzw. „mieszkania komunalne” - mieszkania wynajmowane za mniejsze kwoty
określonym grupom osób (rodzinom o niskich dochodach, osobom niepełnosprawnym, sierotom itp.) Nie
mniej jednak, są one zarządzane przez każdą gminę i każda z nich ma inne przepisy w tym zakresie. W
niektórych gminach młodzi absolwenci pieczy mogą mieć pierwszeństwo, jeśli ubiegają się o ten rodzaj
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zakwaterowania. Chociaż nie jest to szeroko rozpowszechniona praktyka i zależy od tego, czy kierownik
opieki społecznej zawarł umowę z gminą.
Po drugie, istnieją również tak zwane „miesięczne zasiłki na poczet czynszu”, które są przyznawane
następującym grupom osób:
- osoby starsze powyżej 70 roku życia
- sieroty do 25 roku życia.
- osoby niepełnosprawne żyjące samotnie, które mają ograniczoną zdolność do pracy.
- rodzice samotnie wychowujący dzieci
Powyższe grupy osób mogą ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy TYLKO jeśli mieszkają w mieszkaniu
komunalnym. Dlatego też, najpierw należy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego, a
następnie zwrócić się do dyrektoratu pomocy socjalnej (lokalnego lub gminnego).
Francja
We Francji istnieje specjalna organizacja Caisse d'Allocation familiale (CAF), do której należy się zwrócić,
jeśli posiadamy rodzinę. Tam można ubiegać się o zasiłki mieszkaniowe (ale także o wiele innych zasiłków, i
tu można zapisać się na dzienną opiekę nad dziećmi....).
Świadczenia mieszkaniowe zależą od sytuacji rodzinnej: liczby dzieci, wydatków, bezrobocia, opłacanych
podatków, itp.
Wnioski o dotacje mieszkaniowe należy składać do CAF. Istnieją trzy podstawowe rodzaje, o które można
wnioskować:
-

« Aide personnalisée au logement » (APL);
« Allocation de logement familiale » (ALF);
« Allocation de logement sociale » (ALS).

Jeśli nie spełniasz wymagań dla APL, możesz ubiegać się o ALF. Jeśli nie spełniasz wymagań dla ALF, możesz
ubiegać się o ALS.
Kto kwalifikuje się do otrzymania dotacji CAF?
Każdy, kto mieszka we Francji i ma na utrzymaniu dzieci - ślubne, nieślubne, przybrane lub adoptowane ma prawo do zasiłków rodzinnych na dzieci do 20 roku życia, jeśli nie pracują/zarabiają poniżej 893,25 EUR
miesięcznie (lub do 21 roku życia w przypadku zasiłku mieszkaniowego i dodatku rodzinnego).
Należy jednak posiadać dokumenty potwierdzające, że wynajmujesz lub jesteś właścicielem nieruchomości i
spełniasz wymagania określone na stronie internetowej CAF, takie jak:
- sytuacja rodzinna;
- miejsce zamieszkania;
- dochody/emerytury;
- wysokość czynszu lub kwota do zwrotu;
- respektowanie standardów dotyczących udogodnień;
- standard przyzwoitości zakwaterowania.
Proces ubiegania się o Lokalne świadczenia mieszkaniowe:
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W tym celu należy:
- Założyć konto na stronie internetowej CAF: www.caf.fr <http://www.caf.fr/>.
- Wypełnić formularz na stronie internetowej i przesłać go do CAF.
- Po wypełnieniu wniosku, wydrukować i wypełnić formularz „attestation de loyer”, który jest
skróconym opisem zakwaterowania, oraz podaje dane właściciela i Twoje, a następnie wysłać go do
CAF.
Daje to prawo do otrzymania karty CAF i numeru CAF. Twoja dotacja mieszkaniowa zostanie wypłacona w
miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek. Jednakże, środki będą dostępne na Twoim
koncie dwa miesiące po złożeniu wniosku.
Strona internetowa w języku angielskim: https://blog.parisattitude.com/en/understanding-french-housingbenefits-eligibility
Strona internetowa w języku francuskim:
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation#/l
ogement
Niemcy
Aby otrzymać zasiłek mieszkaniowy w Niemczech, należy złożyć wniosek w Federalnym Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny.
W poniższym linku znajdują się wszystkie istotne informacje na temat zasiłku mieszkaniowego w Niemczech.:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bauenwohnen/wohngeld/wohngeld.html#f10660692.

Polska
W polskich przepisach istnieje dodatek mieszkaniowy. Nigdy nie pokrywa 100% czynszu i jest uzależniony
od poziomu dochodów, liczby mieszkańców i powierzchni. Poziom dochodów jest powiązany z minimalną
emeryturą. Wynosi on 175% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, oraz 125% najniższej
emerytury w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Obecnie wynosi ona około 425 EUR (gosp.
jednoosobowe) lub 275 EUR (gosp. wieloosobowe). Nie masz więc prawa ubiegać się o dodatek
mieszkaniowy, jeśli zarabiasz więcej.
Kolejnym ograniczeniem jest rozmiar mieszkania. Maksymalna wielkość, aby móc starać się o zasiłek
mieszkaniowy, nie może przewyższać:
35 m², jeśli mieszka w nim jedna osoba,
40 m² w przypadku 2 osób,
45 m² dla 3 osób,
55 m² dla 4 osób,
65 m² dla 5 osób,
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70 m2 dla 6 osób
itd. (5 m² na osobę)
Przykład: Jeśli rodzina składająca się z 3 osób spełnia wszystkie kryteria, będzie ponosiła wydatki
mieszkaniowe do wysokości 12% miesięcznych dochodów. Dodatek pokryje wszystkie wydatki powyżej tego
poziomu.
Osoba samotna zarabiająca od 150 do 175% najniższej emerytury będzie musiała płacić do 20% miesięcznych
dochodów. Dodatek pokryje wszystkie wydatki powyżej tego poziomu.
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