
Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, 
bezrobotnym i poszukującym pracy 

  

Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy 

 pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób 
poszukujących zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi 
odpowiednich pracowników, 

 poradnictwo zawodowe, które wspiera osoby podejmujące decyzje 
o wyborze lub zmianie zawodu oraz pomaga w kształtowaniu 
aktywnych zachowań na rynku pracy, w Powiatowych Urzędach 
Pracy istnieją Sale Informacji Zawodowej wyposażone w bogate 
zbiory informacji zawodowych, 

 zajęcia w Klubie Pracy, które umożliwiają nabycie umiejętności 
poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. 

  



Bezrobotni, poszukujący pracy i absolwenci poza tym mogą liczyć na: 

 Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych - umożliwia zatrudnienie bezrobotnego 
na czas nie dłuższy niż 6 m-cy, dzięki temu że Powiatowy Urząd Pracy zwraca pracodawcy 
część kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. 

 Zatrudnienie w ramach robót publicznych - umożliwia zatrudnienie bezrobotnego w 
okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przy wykonywaniu prac zorganizowanych przez organy 
samorządu terytorialnego lub instytucje użyteczności publicznej. Na zasadach robót 
publicznych absolwent , na swój wniosek lub za swoją zgodą, może zostać przez Powiatowy 
Urząd Pracy skierowany, na okres do 6 m-cy, do wykonywania pracy nie związanej z 
wyuczonym zawodem, w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu. W tym 
przypadku Powiatowy Urząd Pracy zwraca pracodawcy część kosztów związanych z 
zatrudnieniem bezrobotnego. 

 Pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej - mogą pomóc 
bezrobotnym absolwentom w uruchomieniu własnej firmy. Pożyczki przeznaczone być mogą 
na rozpoczęcie działalności o charakterze: produkcyjnym, usługowym lub innym, w tym 
również o charakterze rolniczym. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nisko oprocentowana, a okres całkowitej jej 
spłaty może wynosić nawet 4 lata. Szczegółowe warunki udzielania pożyczki oraz warunki 
spłaty określone zostają w umowie zawieranej przez Powiatowy Urząd Pracy z 
pożyczkobiorcą. 

 



 Szkolenia - celem, których jest umożliwienie bezrobotnym nabycia lub podwyższenia 
kwalifikacji zawodowych w razie: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany 
kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia, utraty zdolności do 
wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Jeżeli bezrobotny, w tym 
absolwent spełniający jeden z wymienionych warunków, sam wskaże szkolenie, którym jest 
zainteresowany, Powiatowy Urząd Pracy może go nań skierować tylko wtedy, jeżeli: 

a) szkolenie zapewni mu uzyskanie zatrudnienia, np. bezrobotny przedstawi zaświadczenie od 
przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego lub deklarację o zamiarze 
podjęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu kursu, 

b) koszt szkolenia nie przekroczy dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

W okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje dodatek szkoleniowy, który wynosi 
20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku absolwentów, którym zasiłek dla 
bezrobotnych nie przysługuje, zastosowano inne rozwiązanie. W okresie szkolenia absolwenci 
otrzymują stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. 

 

 

 



 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia umożliwiającego podjęcie zatrudnienia 
wymagającego szczególnych kwalifikacji. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego, 
może udzielić mu pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, do wysokości 4-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 
18 miesięcy od ustalonego w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy terminu zakończenia 
szkolenia. 

 Zwrot kosztów dojazdów lub zakwaterowania dla osób, które zamieszkują w powiatach 
uznanych za zagrożone szczególnym bezrobociem strukturalnym i które po skierowaniu przez 
Powiatowy Urząd Pracy podjęły pracę lub staż poza miejscem stałego zamieszkania. 
Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu: 

a) kosztów dojazdu, jeśli osoba podjęła pracę lub staż w miejscowości, do której koszt 
dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej wynosi miesięcznie co najmniej 15% 
najniższego wynagrodzenia oraz uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 
dwukrotnego najniższego wynagrodzenia, 

b) kosztów zakwaterowania, jeśli osoba, która podjęła pracę lub staż w miejscowości, do 
której czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny 
dziennie, ponosi koszt zakwaterowania w hotelu lub wynajętym mieszkaniu wynoszący 
miesięcznie co najmniej 20% najniższego wynagrodzenia oraz uzyskuje wynagrodzenie w 
wysokości nie przekraczającej 2,5-krotnego najniższego wynagrodzenia. 

 



Wyłącznie dla studentów przewidywane są: 

 Promocyjne zatrudnienie w ramach "umowy absolwenckiej" polegające na zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę absolwenta skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, w pełnym wymiarze 
czasu pracy, na okres do 12 m-cy ( w niektórych przypadkach na 18 m-cy). Powiatowy Urząd Pracy 
dokonuje w tym przypadku zwrotu kosztów: wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia absolwenta, w wysokości uprzednio 
uzgodnionej, jednak nie wyższej niż zasiłek dla bezrobotnych. 

 Staż zawodowy służący nabywaniu umiejętności praktycznych do samodzielniej pracy, dzięki 
wykonywaniu w miejscu pracy określonych zadań. W czasie stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku 
pracy z pracodawcą. Więcej>> 

 Stypendia dla absolwentów kontynuujących naukę zamieszkałych w rejonach uznanych za zagrożone 
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, którzy w okresie do 6 miesięcy od dnia utraty statusu 
absolwenta* podjęli dalszą naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole ponadpodstawowej, 
ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek absolwenta przyznaje mu 
stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium wypłacane jest przez okres 12 
m-cy. Podstawą wypłaty jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuację nauki. 
Stypendium to nie przysługuje w przypadku przerwania nauki, podjęcia zatrudnienia lub utraty statusu 
bezrobotnego. 

 Refundowanie składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe (w części należnej do pracodawcy) 
tym pracodawcom, którzy zatrudniają absolwentów i absolwentom, którzy we własnym imieniu podjęli i 
wykonują działalność gospodarczą i zamieszkują w rejonach zagrożonych bezrobociem strukturalnym. 
Refundacja ta przysługuje przez 12 m-cy i może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Nie jest tu wymagane wcześniejsze zawarcie umowy i wydanie przez urząd pracy 
skierowania dla bezrobotnego absolwenta. Refundacja przysługuje w przypadku zatrudnienia lub 
samozatrudnienia absolwenta, bez względu na to, czy był uprzednio zarejestrowany w urzędzie pracy. 

http://bosman.srem.fm.interia.pl/kariera/kariera_staz.htm

