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Pośrednictwo pracy



Pośrednictwo pracy

Oferta 

odpowiedniej pracy 



Pośrednictwo pracy

OFERTA ODPOWIEDNIEJ PRACY:

• to zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom 
społecznym,

• do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub 
doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo 
przygotowaniu zawodowym dorosłych, 

• stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie ,

• łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu 
zbiorowego nie przekracza 3 godzin, 

• za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy.



Pośrednictwo pracy

Informacje o aktualnych ofertach pracy 
i stażach zamieszczane są na: 

https://krosno.praca.gov.pl/oferty-pracy



Pośrednictwo pracy

Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą 
Państwo na:

www.oferty.praca.gov.pl

Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP). 

http://www.oferty.praca.gov.pl/


Poradnictwo zawodowe



W czym może pomóc doradca zawodowy?

• wyborze lub zmianie zawodu, 

• wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia,

• określeniu swoich kompetencji i zainteresowań, 

• zaplanowaniu rozwoju zawodowego,

• wyborze formy pomocy, którą urząd mógłby zaproponować,



W czym może pomóc doradca zawodowy?

• przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

• udzieleniu  informacji o zawodach dostępnych na rynku pracy,

• udzieleniu informacji o możliwościach szkolenia i kształcenia. 



Szkolenia i bony szkoleniowe 



Szkolenia i bony szkoleniowe 
• Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą 

aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, 
prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej 
niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy 
odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 

• Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 
120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin 
szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium 
ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być 
niższe niż 20% zasiłku. 



Szkolenia i bony szkoleniowe 
• Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje 

zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez 
instytucję szkoleniową. 

• Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje urząd 
pracy w oparciu o ustalenia indywidualnego planu 
działania.



Szkolenia i bony szkoleniowe 
Jak długo może trwać szkolenie?

• Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 
godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne 
przewidują niższy wymiar szkolenia. 

• Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, ale gdy wymaga tego 
program – do 12 miesięcy. 

• Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać 
do 12 miesięcy, a gdy wymaga tego program – do 24 miesięcy.



Szkolenia i bony szkoleniowe 
O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby: 

• można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy 
urząd pracy

• można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika 
urzędu pracy;

• można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej –
wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia finansuje 
urząd pracy;

• można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 
roku życia.



Szkolenia i bony szkoleniowe 
Co to jest bon szkoleniowy?

•Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji 
bezrobotnych do 30. roku życia, stanowiącym 
gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane 
przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, 
które zostaną poniesione w związku z podjęciem 
szkolenia. 



Szkolenia i bony szkoleniowe 
Jak można uzyskać bon szkoleniowy?

• Bon szkoleniowy przyznaje się na wniosek osoby bezrobotnej.

• Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na 
podstawie indywidualnego planu działania (IPD) oraz 
uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej. 



Szkolenia i bony szkoleniowe 
• Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do 

stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru 
świadczenia.

• Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest 
zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, 
gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej. 



Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

• Dofinansowanie studiów podyplomowych.

• Finansowanie kosztów egzaminów i licencji.



Staże



Staże
Czym jest staż?

•Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności 
praktycznych do wykonywania pracy przez 
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania 
stosunku pracy z pracodawcą.



Staże

Jak uzyskać staż?

• O skierowanie na staż można ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy. 

• Można także samodzielnie znaleźć pracodawcę, który podejmie się 
organizacji miejsca stażu. 

• Jednak to, czy staż zostanie zorganizowany i czy zostanie wydane 
skierowanie na wolne miejsce odbywania stażu zależne jest od 
posiadania odpowiednich środków finansowych przez urząd pracy

• Jednocześnie trzeba pamiętać, że odrzucenie oferty stażu lub 
przerwanie jego odbywania (z własnej winy) skutkuje pozbawieniem 
statusu osoby bezrobotnej! 



Staże
• Podczas odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% 

kwoty zasiłku dla bezrobotnych (przy czym okres pobierania 
stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub 
zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych. 

• Uczestnik stażu otrzymuje z PUP zaświadczenie o odbyciu stażu, 
a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach 
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych 
pozyskanych w trakcie stażu



Bon zatrudnieniowy 



Bon zatrudnieniowy 
• Co to jest bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy 
części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w 
związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.

Celem tego instrumentu aktywizacyjnego jest zachęcenie młodych 
bezrobotnych do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do 
uzyskania zatrudnienia. 



Bon zatrudnieniowy 
• Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu zatrudnieniowego?

• Przyznanie bonu musi być ujęte w indywidualnym planie działania. Bon 
zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej 
w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić 
ją na okres 18 miesięcy.

Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Termin 
ważności bonu określa starosta, ustalając czas na znalezienie 
pracodawcy. 



Bon zatrudnieniowy 
Co zyskują pracodawcy zatrudniający bezrobotnych w ramach bonu 
zatrudnieniowego?

• W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzymuje refundację 
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za 
zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 
przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia.

Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
za zatrudnionego bezrobotnego jest przyznawana zgodnie z warunkami 
dopuszczalności pomocy de minimis. 

http://krosno.praca.gov.pl/-/184577-obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki


Bon zatrudnieniowy 
• Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego posiadacza bonu 

zatrudnieniowego?

Po podpisaniu umowy skierowany przez urząd pracy młody człowiek 
podejmuje zatrudnienie u pracodawcy w ustalonym terminie.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania posiadacza 
bonu przez okres 18 miesięcy, pracodawca zwraca całość lub część 
uzyskanej refundacji (zależnie od momentu zwolnienia). Wyjątek stanowi 
zwolnienie z inicjatywy posiadacza bonu lub z jego winy. 



Bon na zasiedlenie



Bon na zasiedlenie 
• Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia to możesz ubiegać się 
o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków 
finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Wysokość bonu na zasiedlenie: 7000 tys. złotych. 



Bon na zasiedlenie 
Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej, jeżeli:

• za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał 
ubezpieczeniom społecznym;

• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w 
związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co 
najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego 
zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

• będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co 
najmniej 6 miesięcy.

http://krosno.praca.gov.pl/-/184577-obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki


Bon na zasiedlenie 
Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?

• Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:

• do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument 
potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego 
zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;

• do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania 
wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie 
o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności 
gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 
oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego 
zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;

• do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie 
innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.



Dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej 



Dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej 
Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?

• Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma 
wsparcia udzielana bezrobotnym, którzy chcą rozpocząć własną 
działalność gospodarczą. 



Dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej 

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej

Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na 
podstawie umowy zawieranej ze starostą 
(działającym w jego imieniu dyrektorem 
powiatowego urzędu pracy).



Dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej 

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej

Wniosek o dofinansowanie  należy złożyć we właściwym –
ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub 
planowane miejsce prowadzenia działalności –
powiatowym urzędzie pracy.

Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, jeżeli 
jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta 
dysponuje środkami na jego sfinansowanie.



Dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej 

Wniosek o dofinansowanie zawiera m.in.:

▪ kwotę wnioskowanych środków,

▪ rodzaj planowanej działalności gospodarczej,

▪ kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, 
źródła ich finansowania,

▪ szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w 
ramach wnioskowanych środków,

▪ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.



Dziękuję za uwagę


