Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie

Jak uchronić się przed bezrobociem?

Jeśli

jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
z przyczyn dotyczących zakładu pracy
lub

jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub
który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji

możesz

ubiegać się o pomoc świadczoną przez
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w zakresie:
SZKOLEŃ
Będąc osobą zagrożoną zwolnieniem możesz uzupełnić, uzyskać umiejętności lub
kwalifikacje zawodowe, które umożliwią Ci zdobycie nowej pracy. Rodzaj lub kierunek
szkolenia możesz wybrać z zaplanowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na dany rok
kursów. Plan szkoleń dostępny jest na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej Urzędu.
Możesz także zostać skierowany na wskazane przez siebie szkolenie. W tym celu złóż
wniosek do urzędu pracy wskazując zakres szkolenia oraz uzasadniając celowość jego
zorganizowania. Koszt wnioskowanego szkolenia nie może przekroczyć 300%
przeciętnego wynagrodzenia.
Większe szanse na zdobycie lub zachowanie stanowiska mają osoby podwyższające
kwalifikacje i dbające o rozwój niż ktoś bierny.
Poza tym aktywnym pracownikom, jeśli stracą pracę,
łatwiej jest znaleźć ponownie zatrudnienie.
W ramach usługi szkoleniowej świadczonej przez tut. Urząd Pracy możesz również
ubiegać się o :
Finansowanie kosztów egzaminów (uprawnienia zawodowe)
Na wniosek osoby uprawnionej, która uzasadni celowość, PUP może sfinansować do
wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie:
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów
zawodowych oraz koszty licencji niezbędnych do wykonywania określonego zawodu.
Przed przystąpieniem do egzaminu czy licencji Urząd zawrze z Tobą
umowę o sfinansowanie kosztów egzaminów.
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Jak uchronić się przed bezrobociem?
Pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia
Urząd Pracy może, na wniosek osoby uprawnionej, udzielić pożyczki na sfinansowanie
kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia w celu umożliwienia
podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres spłaty nie może przekroczyć
18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
dodatkowo możesz skorzystać ze wsparcia w postaci:

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie na podstawie zawartej umowy może Ci sfinansować
koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego
wynagrodzenia.
Planując rozpoczęcie studiów podyplomowych pamiętaj o złożeniu wniosku celem ubiegania
się o dofinansowanie.

PORADNICTWA ZAWODOWEGO
Wykwalifikowani doradcy zawodowi pomogą Ci w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia, a w szczególności, udzielą informacji o zawodach, rynku pracy oraz
możliwościach szkolenia i kształcenia. Udzielą porad ułatwiających wybór zawodu, uzyskanie
kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, przeprowadzą ocenę predyspozycji
zawodowych. Również pomogą opracować dokumenty aplikacyjne (życiorys, list
motywacyjny) i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

POŚREDNICTWA PRACY
Pośrednictwo pracy polega w szczególności na udzielaniu pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i jest prowadzone
nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: dostępności, równości, dobrowolności, jawności.
Szukając
ofert
pracy
odwiedź
stronę
internetową
tut.
Urzędu
Pracy
www.pupjaworzno.internetdsl.pl, www.zielonalinia.pl, Centralną Bazę Ofert Pracy
(www.psz.praca.gov.pl) lub skorzystaj z internetowej bazy ofert pracy udostępnionych
poprzez infokioski multimedialne zlokalizowane w dzielnicach naszego miasta (m.in.:
w Urzędzie Miejskim, MOPS-ie, Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, Miejskim Zespole
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie - w centrum
oraz w filiach: w Jeleniu, Szczakowej, Byczynie, Ciężkowicach, Jeziorkach, Osiedlu Stałym,
Borach, Dąbrowie Narodowej, Górze Piasku, Podłężu). Ponadto oferty pracy zamieszczone są
na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Pracy (na parterze i I piętrze).

Warto wiedzieć:
Aby skorzystać ze szkoleń, sfinansowania kosztów egzaminów, pożyczki szkoleniowej lub
dofinansowania studiów podyplomowych - musisz być zarejestrowany jako poszukujący pracy
Status poszukującego pracy możesz zdobyć będąc jeszcze w stosunku pracy !
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Kiedy jednak stracisz pracę…

ZAREJESTRUJ SIĘ W URZĘDZIE PRACY
Osoba, która utraciła pracę może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
Rejestracji dokonuje osobiście przedstawiając następujące dokumenty:

dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. dyplom, świadectwo ukończenia
szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia),
świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień,
dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli
osoba rejestrująca się taki dokument posiada,
osoba niepełnosprawna przedstawia dodatkowo orzeczenie potwierdzające stopień
niepełnosprawności lub niezdolność do pracy.
Warto wiedzieć:
Za bezrobotnego uznaje się osobę spełniającą poniższe kryteria:
-

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,

-

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych (gdzie studiuje
w formie studiów niestacjonarnych),

-

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy,

-

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Osoby, które nie spełniają warunków do uzyskania statusu osoby bezrobotnej,
a poszukują pracy (np. osoby zatrudnione, które chcą zmienić pracę lub podjąć dodatkowe
zatrudnienie) mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby poszukujące
pracy.

Ważne !
Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się w wyznaczonych terminach w urzędzie
pracy, żeby zapoznać się z ofertami pracy i potwierdzić gotowość podjęcia pracy.
Trzeba o tym pamiętać, ponieważ osoba, która nie stawi się w wyznaczonym terminie
i w ciągu 7 dni nie powiadomi o uzasadnionej przyczynie swojej nieobecności utraci
status bezrobotnego.
Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa
odwykowego, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy
wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym w
odrębnych przepisach. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie
skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do
pracy.
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Kiedy jednak stracisz pracę…
Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub
pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie
zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub
pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia
zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity
okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego
powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku
kalendarzowego.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
Po siedmiu dniach od uzyskania statusu bezrobotnego masz prawo do zasiłku dla
bezrobotnych. Pod warunkiem, że to firma wypowiedziała umowę albo rozwiązanie
stosunku pracy nastąpiło wskutek porozumienia stron z powodu upadłości, likwidacji
pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Wysokość zasiłku:
Osobom, które nabyły prawo do zasiłku po 01 czerwca 2012r. przysługuje zasiłek
w wysokości*:


794,20 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku;



623,60 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku;

*

Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat, przysługuje
zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku określonego powyżej.
Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje
zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego powyżej.

Okres pobierania zasiłku to 6 miesięcy, a gdy jesteś osobą powyżej 50r. życia
i jednocześnie posiadasz 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub masz na utrzymaniu
dziecko w wieku do 15 r. życia, a małżonek jest także bezrobotny - zasiłek będziesz
pobierał 12 miesięcy.
Warto wiedzieć:
Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do
pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy
zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby lub macierzyństwa.
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Kiedy zostaniesz bezrobotnym…

POMOC URZĘDU PRACY
Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy może skorzystać oprócz usług
oferowanych w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
również z pomocy w postaci:

Szkoleń
Korzyścią dla bezrobotnego jest możliwość przekwalifikowania poprzez udział
w szkoleniach. W tym czasie możesz otrzymać miesięcznie stypendium szkoleniowe
w wysokości maksymalnie 120% zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia
wyniesie co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego
wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalony będzie proporcjonalnie.
Szkolenia dla bezrobotnych są realizowane na tych samych zasadach co dla osób
zagrożonych utratą pracy (szkolenia zgodnie z Planem Szkoleń lub na indywidualny
wniosek).

Masz kwalifikacje- masz pracę!
Studiów podyplomowych
Osoba bezrobotna może ubiegać się o kwotę do ok. 10,5 tys. zł na sfinansowanie kosztów
studiów podyplomowych - jednak dofinansowanie nie może przekroczyć 300%
przeciętnego wynagrodzenia.
Osobie, której przyznano dofinansowanie za okres uczestnictwa w zajęciach
przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
Warto wiedzieć:
Jeśli w trakcie szkolenia lub uczestnictwa w zajęciach studiów podyplomowych podejmiesz
zatrudnienie i będziesz nadal kontynuować uczestnictwo w w/wym. formach otrzymasz
stypendium w miesięcznej wysokości 20% zasiłku do ich zakończenia.

Staży
Staż u pracodawcy to kolejna forma aktywizacji z jakiej mogą skorzystać osoby
bezrobotne. Odbywając staż masz szansę nabyć nowych praktycznych umiejętności
i doświadczenie zawodowe, które zwiększą szansę na podjęcie zatrudnienia w nowym
zawodzie.
Okres odbywania stażu wynosi 6 miesięcy, natomiast osoby młode, które nie ukończyły
25 lat, mogą być na stażu nawet do roku. W trakcie odbywania stażu bezrobotny otrzyma
stypendium w kwocie maksymalnie 953,10 zł brutto.
Warto wiedzieć:
Odbywając staż nie nawiązujesz stosunku pracy z pracodawcą !
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Przygotowania zawodowego dorosłych
Osoba bezrobotna może także zostać skierowana przez urząd pracy do przygotowania
zawodowego dorosłych, które
umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu
czeladnika lub umiejętności zawodowych poświadczonych zaświadczeniem instytucji
szkoleniowej. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywać się będzie w formie
praktycznej nauki zawodu, która może trwać od 12 - 18 miesięcy lub przyuczenia do
pracy dorosłych trwającego od 3 - 6 miesięcy.
W trakcie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych bezrobotny otrzyma
stypendium w kwocie maksymalnie 953,10 zł brutto.
Warto wiedzieć:
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo
wyboru świadczenia.

Dotacje
Bezrobotny może również ubiegać się o bezzwrotną dotację na działalność gospodarczą,
w kwocie do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem, że
w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji zatrudnienia lub aktywizacji, a także nie prowadził działalności
gospodarczej przez ostatni rok i w ciągu pięciu lat nie otrzymał dotacji z Funduszu Pracy
lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności.
Warto wiedzieć:
Jeśli działalność prowadzona jest przez minimum 12 miesięcy otrzymane środki nie podlegają
zwrotowi.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
www.pupjaworzno.internetdsl.pl

KONSULTACJE DLA ZWALNIANYCH OSÓB
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie uruchomił punkt informacyjny dla osób
zwalnianych umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:
rejestracji (w tym także w okresie wypowiedzenia stosunku pracy) oraz
przysługujących świadczeń
(32/618-19-34 pok. 24)
form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy
(32/618-19-18 pok. 118)
oraz specjalny adres email: swiadczenia@pupjaworzno.internetdsl.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
Centrala
Oferty pracy
Szkolenia
Staże
Poradnictwo zawodowe

(32)
(32)
(32)
(32)
(32)

618 -19 -00
618 -19 -18
618 -19 -10
618 -19 -20
618 -19 -12

(pok. 118)
(pok. 110)
(pok. 120)
(pok. 112)
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