Formy pomocy dla bezrobotnych określone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1265, ze zm.) zawiera następujące formy pomocy dla bezrobotnych:
1.
2.
3.
4.

pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego,
pomoc w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,
możliwość skierowania do odbycia i nabycia w ten sposób nowych lub uzupełnienia
posiadanych kwalifikacji zawodowych – art. 40 w/w ustawy,
5. możliwość sfinansowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów
umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień
zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu –
art. 40 w/w ustawy,
6. możliwość udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez
skierowania PUP – art. 42 w/w ustawy ,
7. możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji poprzez dofinansowanie
studiów podyplomowych – art. 42a w/w ustawy ,
8. możliwość zwrotu kosztów przejazdu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia podjętego w wyniku skierowania przez
PUP – art. 45 w/w ustawy ,
9. możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przygotowania zawodowego dorosłych, stażu podjętego w wyniku skierowania przez PUP
poza miejscem zamieszkania – art. 45 w/w ustawy ,
10. możliwość uzyskania jednorazowo środków finansowych na otwarcie własnej działalności
gospodarczej – art. 46 w/w ustawy,
11. możliwość skierowania do pracy w ramach refundowanych pracodawcy kosztów doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy – art. 46 w/w ustawy ,
12. możliwość skierowania do prac interwencyjnych – art. 51 , w/w ustawy
13. możliwość skierowania do odbycia stażu – art. 53 , w/w ustawy
14. możliwość odbycia przygotowania zawodowego dorosłych – art. 53a w/w ustawy ,
15. możliwość uzyskania wsparcia w postaci stypendium z tytułu kontynuacji nauki – art. 55 w/w
ustawy ,
16. możliwość skierowania do robót publicznych – art. 57 w/w ustawy
17. możliwość skierowania na utworzone stanowisko pracy w formie telepracy – art. 60a w/w
ustawy
18. możliwość skierowania na stanowisko pracy utworzone w ramach świadczenia
aktywizacyjnego – art. 60b w/w ustawy ,
19. możliwość skierowania do pracy w ramach refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na
składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy – art. 60c w/w ustawy, dotyczy
tylko bezrobotnych do 30 roku podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy,
20. możliwość skierowania do pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia – art. 60d w/w
ustawy , dotyczy tylko bezrobotnych którzy ukończyli 50 rok życia,

21. możliwość refundacji samotnie wychowującym chociaż jedno dziecko części kosztów
poniesionych w związku z opieką nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w przypadku
skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie – art. 61 w/w ustawy,
22. możliwość skierowania do pracy na utworzone stanowisko pracy w ramach udzielonej
pracodawcy pożyczki – art. 61e w/w ustawy,
23. możliwość uzyskania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – art. 61e w/w ustawy ,
24. możliwość przyznania bonu szkoleniowego – art. 66k w/w ustawy , dotyczy tylko
bezrobotnych do 30 roku życia,
25. możliwość przyznania bonu stażowego – art. 66l w/w ustawy, dotyczy tylko bezrobotnych do
30 roku życia,
26. możliwość przyznania bonu zatrudnieniowego – art. 66m w/w ustawy, dotyczy tylko
bezrobotnych do 30 roku życia,
27. możliwość przyznania bonu na zasiedlenie – art. 66n w/w ustawy , dotyczy tylko
bezrobotnych do 30 roku życia,
28. możliwość skierowania do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja – art. 62a , w/w
ustawy
29. możliwość skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminny – art.
73 a w/w ustawy ,
30. możliwość sfinansowania kosztów badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności
do wykonywania pracy, uczestnictwa w stażu, szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym
dorosłych – art.2 w/w ustawy,
31. przyznanie, na wniosek osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego w
przypadku podjęcia zatrudnienia – art. 48 w/w ustawy ,
32. . możliwość skierowania do pracy w ramach refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne – art. 150f w/w ustawy,
dotyczy tylko bezrobotnych do 30 roku.

Zastosowanie form pomocy wiążących się z wypłatą świadczeń, z wyjątkiem dodatków
aktywizacyjnych, uzależnione jest od posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
środków finansowych.

Oświadczam, że otrzymałem/am jeden egzemplarz niniejszej informacji i zapoznałem/am się z
powyższą informacją, zawarte w niej informacje są zrozumiałe
Oświadczam, że w dniu rejestracji otrzymałem/am broszurę nt. ustalania profilu pomocy

……………………………………………………………
(data i podpis osoby bezrobotnej)

