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Podstawowe
wskazówki

Przewodnik
po Urzędzie

Adresy naszych urzędów:

• w pokoju 1 uzyskasz informację jak uzyskać dotację na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Daszyńskiego 44-46, 55-100 Trzebnica
e-mail: wrtr@praca.gov.pl
Telefon i faks: 71 312 11 54, 71 387 05 65, 71 387 11 38,
FILIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ul. Zamkowa 2a, 55-140 Żmigród
e-mail: wrtrzm@praca.gov.pl
Telefon i faks: 71 385 39 04
Przed zgłoszeniem się do rejestracji, na stanowiska bezpośredniej obsługi klienta, stanowiska ds. szkoleń, pośrednictwa pracy, doradcy zawodowego, stanowiska ds. dotacji
i refundacji należy pobrać właściwy numerek z automatu
biletowego znajdującego się na korytarzu przy wejściu do
Urzędu. Automat wydaje numerki do godz.1345

• w pokoju 2 i 3 otrzymasz wszelkie zaświadczenia i informacje dotyczące twojego statusu, ubezpieczenia zdrowotnego, wypłaty świadczeń i oferty pracy,
• w pokoju 4 dostaniesz ofertę pracy w kraju i zagranicą,
stażowe miejsce pracy, uzyskasz informacje na temat
subsydiowanych form zatrudnienia,
• w pokoju 10 dowiesz się o szkoleniach grupowych i indywidualnych, finansowaniu studiów podyplomowych,
finansowaniu kosztów egzaminów i licencji,
• w pokoju 11 zarejestrujesz się do ewidencji osób bezrobotnych,
• porady i informacje zawodowe – prowadzą doradcy zawodowi w pokojach 4, 10 i Klubie Pracy, ul. Kościuszki
10 (III piętro),
• szkolenia i zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy – prowadzi Klub Pracy, ul. Kościuszki 10 III piętro.
Ponadto w Klubie Pracy w celu poszukiwania zatrudnienia można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu.
• Dyrektor przyjmuje w pokoju nr 8, tel. 71 387 05 65
wew. 20,
• Z-ca Dyrektora przyjmuje pokoju nr 7, tel. 71 387 05 65
wew. 21,
• Sekretariat pokój nr 9, tel. 71 387 05 65 wew. 10.
Filia Powiatowego Urzędu Pracy: zarejestrujesz się do ewidencji osób bezrobotnych, otrzymasz wszelkie zaświadczenia i informacje dotyczące twojego statusu, ubezpieczenia
zdrowotnego, wypłaty świadczeń i oferty pracy.
• kierownik Filii tel. 71 385 39 04
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Centrum Aktywizacji Zawodowej
Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wydzieloną organizacyjnie częścią PUP, działalność CAZ koncentruje się na
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących
pracy.

W CAZ oferujemy Państwu:
• pośrednictwo pracy,
• poradnictwo zawodowe,
• szkolenia,
• staże,
• środki na działalność gospodarczą,
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
• inne usługi i instrumenty rynku pracy.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
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Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą realizowaną
przez PUP w Trzebnicy.
W powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy każda z osób
bezrobotnych ma przypisanego swojego pośrednika pracy
- indywidualnego opiekuna. Pośrednik pełni rolę pracownika pierwszego kontaktu, który pomoże Tobie w aktywizacji.
Zadaniem pośrednika jest jak najszybsze skierowanie osoby
bezrobotnej do pracy a w przypadku braku odpowiedniej
oferty przedstawienie innej możliwości aktywizacji w tym:
• odbycia stażu zawodowego,
• skierowania na szkolenie,
• skierowania do prac subsydiowanych,
• skorzystania z usług doradztwa zawodowego,
• rozpoczęcia Indywidualnego Planu Działania

EURES
EURES (European Employment Services) to sieć pośrednictwa pracy
na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Usługa EURES realizowania jest przez pośredników
pracy i polega m. in.: na udzieleniu
zatrudnienia zgodnie z prawem
swobodnego przepływu osób.
Oferty pracy EURES i informacje o warunkach życia i pracy
zamieszczane są:
• na stronie internetowej DWUP: www.dwup.pl/eures,
• na stronie internetowej EURES: www.eures.praca.gov.pl,
• na portalu: www.eures.europa.eu.

Pośrednictwo pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie
z zasadami: dostępności usług, dobrowolności, równości
i jawności.
Oferty pracy PUP Trzebnica zamieszczane są:
• na elektronicznych tablicach w siedzibie Urzędu,
• na stronie internetowej PUP: www.praca.trzebnica.pl,
• na stronie PSZ www.psz.praca.gov.pl,
• w wtorkowym wydaniu gazety „Nowa”.

Szczegółowe informacje na temat usług
świadczonych przez PUP w Trzebnicy można
uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 4 lub
telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40, 43 i 44.
oraz w Filii PUP w Żmigrodzie,
ul. Zamkowa 20, tel. 71 385 39 04 wew. 45,
wrtzm@praca.gov.pl

Szczegółowe informacje o ofertach EURES
można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy
w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju
nr 4 lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 44.
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Poradnictwo
i informacja zawodowa
Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego.Poradnictwo i informacja
zawodowa realizowana jest przez doradców zawodowych.
Doradca zawodowy udziela pomocy w formie indywidualnej i grupowej. Spotkania grupowe odbywają się w małych
grupach (10-15 osób) przy zastosowaniu konkretnych testów, ćwiczeń praktycznych, mini-wykładów.
Nasi doradcy pomogą Ci:
• poznać samego siebie,
• poznać bariery, które utrudniają znalezienie pracy,
• poznać predyspozycje zawodowe,
• wybrać skuteczny rodzaj szkolenia,
• zaplanować specjalnie dla Ciebie Indywidualny Plan
Działania.
Rolą doradcy jest w szczególności:
• zmotywowanie do podjęcia działań zmierzających do
zatrudnienia,
• udzielenie wskazówek jak zachować się przy rozmowie
kwalifikacyjnej,
• wsparcie osób, które czują się bezradne i zagubione.
Informacje o planowanych zajęciach znajdziesz na stronie
internetowej www.praca.trzebnica.pl i na elektronicznych
tablicach w siedzibie Urzędu.

O możliwość pomocy doradców zawodowych
należy pytać w siedzibie Urzędu Pracy
w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 4,
10 lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 42, 61, 63
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Klub Pracy
Klub Pracy oferuje osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy kompleksową pomoc niezbędną w codziennym aktywnym i samodzielnym poszukiwaniu pracy w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
• uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
• dostęp do informacji i elektronicznych baz danych,
służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i samozatrudnienia.
W ramach pomocy oferowanej przez Klub Pracy w Trzebnicy prowadzone są:
• 3 tygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Osoba biorąca udział w szkoleniu ma prawo
do stypendium szkoleniowego,
• 1-2 dniowe zajęcia aktywizacyjne.
Zajęcia aktywizacyjne są dostosowane do potrzeb uczestników i obejmują szeroką tematykę, m.in.: CV – moja wizytówka, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, Internet narzędziem poszukiwania pracy, trening z komunikacji
interpersonalnej, pracować na swoim, jawny i ukryty rynek
pracy.
W klubie pracy można skorzystać z bezpłatnego dostępu do
komputera z dostępem do Internetu w celu poszukiwania
ofert pracy i innych informacji związanych z rynkiem pracy.
W Klubie Pracy udostępniamy też wzory dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, ulotki, broszury).

Siedziba Klubu Pracy znajduje się
w Trzebnicy, przy ul. Kościuszki 10, p. III,
tel. 71 387 05 65 wew. 63
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Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy ma do zaoferowania
swoim klientom szeroki zakres szkoleń zawodowych. Szkolenia maja na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy, zwiększających Twoje szanse na uzyskanie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności
w przypadku:
• braku kwalifikacji zawodowych,
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas
wykonywanym zawodzie.
Szkolenia organizowane są w formie szkoleń grupowych lub
indywidualnych.
Szkolenia grupowe inicjowane są przez PUP w oparciu o rozeznanie rynku pracy i organizowane według przyjętego
planu szkoleń. Plan szkoleń dostępny jest na stronie internetowej PUP, u pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju
zawodowego. W przypadku zainteresowania szkoleniem
grupowym składasz zgłoszenie na szkolenie.
Szkolenie indywidualne inicjowane jest na wniosek osoby
zainteresowanej. W przypadku zainteresowania szkoleniem
indywidualnym występujesz z wnioskiem uzasadniając celowość odbycia szkolenia. Koszt sfinansowania szkolenia
przez PUP nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.
W okresie odbywania szkolenia przysługuje Ci stypendium
w wysokości uzależnionej od intensywności szkolenia.

O możliwość skorzystania z szkoleń należy
pytać w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 60 i 62
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Pożyczka szkoleniowa
W przypadku wyboru szkolenia specjalistycznego, które
wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych
wykraczających poza możliwości finansowe Urzędu Pracy,
osoba zainteresowania może ubiegać się o udzielenie pożyczki szkoleniowej. Pożyczka udzielana jest do wysokości
400 % przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Finansowanie kosztów
egzaminu i licencji
Na Twój wniosek, Urząd może sfinansować do wysokości
przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy, pożyczka podlega zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

O możliwość skorzystania z pożyczki
szkoleniowej należy pytać w siedzibie
Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 60 i 62
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O możliwość skorzystania z finansowania
kosztów egzaminów i licencji należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy, ul.
Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 60 i 62
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Finansowanie
kosztów studiów
podyplomowych
Zamierzasz podjąć studia podyplomowe i potrzebujesz pomocy w postaci sfinansowania ich kosztów? Masz perspektywę na pracę w innym zawodzie? Możemy Ci pomóc!
Złóż wniosek, uzasadniając celowość ich odbycia. Koszt dofinansowania studiów podyplomowych nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy w trakcie odbywania studiów podejmiesz
zatrudnienie, finansowania nie zawiesza się do planowanego terminu ich ukończenia.
Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20 %
zasiłku.
O możliwość skorzystania z finansowania
kosztów studiów podyplomowych należy
pytać w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 60 i 62

Staż
Celem stażu jest umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia
praktycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy. Stażysta pod okiem opiekuna realizuje program
stażu, który ma go nauczyć określonych czynności zawodowych. Staż odbywany jest na podstawie umowy zawieranej
z PUP, według uzgodnionego programu i może trwać od 3
do 12 miesięcy.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni
wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych
odbywania stażu.
O możliwość skierowania na staż należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46, pokój nr 4
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40, 43 i 44
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Środki na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Masz pomysł na własny biznes? Zamierzasz podjąć pracę na
własny rachunek i rozpocząć działalność gospodarczą? Potrzebujesz pieniędzy na start?
Ta oferta skierowana jest właśnie dla Ciebie.
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy udziela osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia.
Twój wniosek może być pozytywnie rozpatrzony, jeżeli m.in.;
• nie otrzymałeś dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie
działalności gospodarczej,
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
pomocy z PUP,
• nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
środków na podjęcie działalności gospodarczej,
• w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie zostałeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Dotacja wypłacona zostanie, po zabezpieczeniu jej spłaty na
podstawie zawartej umowy, w ramach której zobowiązany
będziesz do wydatkowania środków, zgodnie z celem na jaki
je przyznano, rozliczenia poniesionych kosztów i prowadzenia
działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Zostań swoim szefem! Realizuj się zawodowo!

O możliwość skorzystania z dotacji
na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej należy pytać w siedzibie
Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 1
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 37 i 38
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Przygotowanie
zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest
w dwóch formach: praktycznej nauki zawodu dorosłych
i przyuczenia do pracy dorosłych, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Przygotowanie realizowanie jest
według ściśle określonego planu kształcenia zawodowego
a na zakończenie osoba bezrobotna zdaje egzamin przed
komisją.
• praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa od 12 do
18 miesięcy i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na
tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez
kuratora oświaty.
• przyuczenie do pracy dorosłych - trwa od 3 do 6 miesięcy i kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzonym przez komisję lub instytucję szkoleniową
wskazaną przez starostę.
Bezrobotnemu w okresie odbywania PZD przysługuje stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin wynosić będzie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

O możliwość organizacji przygotowania
zawodowego dorosłych należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 62
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Prace subsydiowane
Kolejnym z działań jest tworzenie u pracodawców miejsc
pracy finansowanych z Funduszu Pracy. Są one finansowane w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub
refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Do
skierowania na powyższe formy uprawnione są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Sprawdź u swego pośrednika pracy czy kwalifikujesz się do
pracy subsydiowanej.
• roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac
organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki,
opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
a także spółki wodne i ich związki.
• prace interwencyjne to forma zatrudnienia bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy
PUP i pracodawcą. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, w pełnym
wymiarze czasu pracy - przez okres od 6 do 12 miesięcy
otrzyma refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
w łącznej wysokości ok. 750 zł miesięcznie za bezrobotnego.
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy przysługuje pracodawcy będącemu
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą
przez okres co najmniej 6 miesięcy, zamierzającym
zatrudnić osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu
pracy i wyposażyć lub doposażyć dla niej miejsce pracy.
Refundacja wypłacana to maks. 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia na 1 stanowisko pracy.
O możliwość skierowania na subsydiowane
formy zatrudnienia należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46, pokój nr 4
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40, 43 i 44
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Prace
społecznie użyteczne
Jesteś bezrobotnym bez prawa do zasiłku korzystającym ze
świadczeń z pomocy społecznej lub w wyniku skierowania
przez PUP uczestniczysz w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie
pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego - możesz zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkujesz lub przebywasz.
Prace społecznie użyteczne organizowane są na wniosek
gminy, według planu zatwierdzonego na dany rok kalendarzowy. Pracę świadczysz w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Za ykonywanie prac przysługuje Ci świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wypłacane
przez gminę. PUP refunduje do 60 % minimalnej kwoty
świadczenia.

O możliwość skierowania na prace
społecznie użyteczne należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46, pokój nr 4
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40, 43 i 44
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Zwrot
kosztów przejazdu
i zakwaterowania
Na Twój wniosek przysługiwać Ci może zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia,
odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
W przypadku gdy:
• podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania PUP,
• uzyskujesz wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na dojazd do pracy.

Zwrot kosztów opieki
Jesteś bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej
jedno dziecko do 7 roku życia, podjąłeś/aś zatrudnienie lub
inną pracę zarobkową lub skierowano Cię na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie i nie osiągnąłeś/
aś z tego tytułu miesięcznie przychodu przekraczającego
wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę - wnioskuj
o zwrot kosztów opieki.
Pomoc przyznawana jest w wysokości do 50% zasiłku na
okres do 6 miesięcy lub na okres trwania szkolenia, stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych.

Z kolei w przypadku gdy:
• podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania PUP,
• czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania
wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
• uzyskujesz wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• mieszkasz w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jesteś
zatrudniony/a,
osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot części kosztów zakwaterowania.

O możliwość zwrotu kosztów przejazdu
i zakwaterowania należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46, pokój nr 4
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40, 43 i 44
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Stypendium
za podjęcie nauki
Jesteś bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym
urzędzie pracy podjąłeś dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, albo w szkole wyższej, gdzie studiujesz
w formie studiów niestacjonarnych, na Twój wniosek może
być Ci przyznane stypendium w wysokości 100 % kwoty
zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia
wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej.

Dodatek aktywizacyjny
Jeżeli jesteś bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku
i gdy:
• w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy
podjąłeś zatrudnienie w niepełnym w wymiarze czasu
pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie
i otrzymujesz wynagrodzenie niższe od minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
• z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową.
przysługuje Ci dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50%
zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
• skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy
do prac subsydiowanych,
• podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy pracy
u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio
przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
• podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

O stypendium za podjęcie nauki należy
pytać w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10 lub
telefonicznie 71 387 05 65 wew. 60 i 62

O dodatek aktywizacyjny należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 2 i 3
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 30, 32,
33, 34, 35
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„Po kapitał” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje od 2008 do 2013 r. projekt
systemowy Priorytet VI PO KL: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1:
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie, Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
W ramach projektu dla osób bezrobotnych założono wsparcie w postaci:
• szkoleń zawodowych – przeszkolonych zostało 459 osób,
• dotacji na otwarcie firmy – dotacje otrzymało 136 osób,
• staży – skierowanych zostało 330 osób,
• prac interwencyjnych – skierowanych zostało 36 osób,
• przygotowania zawodowego - skierowanych zostało 30 osób.
W latach 2008 - 2010 budżet projektu to ponad 6 370 000.

POWIATOWY URZĄD PRACY
55-100 Trzebnica, ul. Daszyńskiego 44-46
tel./fax 71 312 11 54, 71 387 05 65, 71 387 11 38
e-mail: wrtr@praca.gov.pl

FILIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
55-140 Żmigród, ul. Zamkowa 2a
tel./fax 71 385 39 04
e-mail: wrtrzm@praca.gov.pl

