PRAWA I OBOWIĄZKI POSZUKUJĄCEGO PRACY ORAZ FIRMY POMOCY
OKREŚLONE W USTAWIE
Poszukujący pracy może korzystać z:





pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego
pomocy doradcy zawodowego w opracowaniu indywidualnego planu działania w celu
doprowadzenia do podjęcia odpowiedniej pracy,
innych form pomocy określonych w ustawie.

Poszukujący pracy, który:
jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie
likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
socjalny określone w odrębnych przepisach,
uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie
integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
jest żołnierzem rezerwy,
pobiera rentę szkoleniową,
pobiera świadczenie szkoleniowe, po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego
za czas udziału w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza
podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem
może:
zostać skierowany na szkolenie w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, konieczności
zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w
dotychczasowym zawodzie lub braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Koszty
szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie
poza miejscem zamieszkania, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz koszty
uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, koszty przejazdu na
szkolenie mogą być finansowane z środków Funduszu Pracy. Osoba, która z własnej winy
nie ukończyła szkolenia jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji,
gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej. W okresie odbywania szkolenia nie przysługuje stypendium.
uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400%przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia
podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W przypadku
wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcie lub
nieukończenie szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z
odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się również od kwoty pożyczki nie
spłaconej w terminie.
wnioskować o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych
należnych organizatorowi studiów, do wysokości 100% i nie więcej niż 300% przeciętnego
wynagrodzenia. W okresie odbywania studiów podyplomowych nie przysługuje
stypendium.

zostać skierowany do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych. Uczestnikowi
przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium.
Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników zarejestrowanej jako poszukująca pracy,
z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, przysługuje:
pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie pierwszych
czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego,
stypendium w okresie odbywania szkolenia,
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z odbywaniem szkolenia na zasadach przewidzianych dla
bezrobotnych,
oraz może uzyskać:
sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej
działalności poza gospodarstwem rolnym,
jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie
wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.
Poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego mogą być finansowane: pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej.
Osoby , którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z usług
doradczych i szkoleń. Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają
pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Obowiązki poszukującego pracy:
 utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu
potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
 zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy, terminach. W przypadku
niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić
powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
 przystąpić i nieprzerwanie uczestniczyć w indywidualnym planie działania stworzonym
wspólnie z doradcą zawodowym,
 przyjąć przedłożoną przez powiatowy urząd pracy propozycję szkolenia,
 przyjąć proponowaną przez powiatowy urząd pracy propozycję odbycia przygotowania
zawodowego dorosłych,
 przystąpić do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do
wykonywania danego zawodu.
Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:
 nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu
potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; Pozbawienie statusu
poszukującego pracy następuje na okres 120 po upływie 90 dni od dnia ostatniego
kontaktu z powiatowym urzędem pracy.

 nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został
ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7
dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; Pozbawienie statusu
poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa
 nie podjął albo przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe,
przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie
przystąpił do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa, dyplomu,
zaświadczenia, określonych uprawnień zawodowych lub tytułu zawodowego oraz
kosztu uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu. Pozbawienie statusu
poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia następnego po dniu
zaistnienia zdarzenia.

złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez
powiatowy urząd pracy. pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia
złożenia wniosku;

pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a–c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez
właściwą instytucję tego państwa Pozbawienie statusu następuje od dnia zaistnienia
zdarzenia.
 Wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie, złożony przez poszukującego
pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie,
studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz
programie specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż
wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy.
Oświadczam, że przekazane uprzednio dane uległy/nie uległy zmianie*
Oświadczam że otrzymałem(am) kopię w/w dokumentu oraz kopię karty rejestracyjnej.

Zapoznałem(am) się

…………………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis poszukującego pracy

*Niepotrzebne skreślić

