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Strona internetowa
W celu umożliwienia szerokiego dostępu do informacji
o formach pomocy świadczonych przez PUP, na stronie
internetowej Urzędu www.praca.trzebnica.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje uwzględniające:
• podstawę prawną poszczególnych form aktywizacji,
• aktualności,
• niezbędne dokumenty do załatwienia poszczególnych
spraw,
• wnioski i druki do pobrania.
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Kim jesteśmy?
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy jest jednostką samorządu terytorialnego. Podstawowym celem naszego działania jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz łagodzenie jego
skutków, świadczenie usług dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.
Pomagamy ludziom, którzy są zagubienie na rynku pracy;
ludziom, którzy przez długie lata pozostają bez pracy i bez
szans na jej znalezienie; ludziom, którzy stracili wiarę w siebie i na lepsze jutro.
Wspieramy powstawanie firm oraz pomagamy już funkcjonującym pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy.
Tylko powstawanie nowych firm i rozwój już istniejących
może rozwiązać problem braku pracy. Jesteśmy bardzo zainteresowani, aby Twoje przedsiębiorstwo odgrywało coraz
istotniejszą rolę na rynku pracy, stwarzając szansę zatrudnienia osobom bezrobotnym, a Tobie samemu osiągnięcie
sukcesu.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.
Monitoruj możliwości finansowe Urzędu Pracy - czyli z czego i kiedy możesz skorzystać. Nie odpuszczaj - jeżeli nie
dziś, to może jutro!
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Przewodnik po Urzędzie
• w pokoju 1 uzyskasz informację o doposażeniu i wyposażeniu miejsca pracy,
• w pokoju 4 złożysz ofertę pracy, wniosek na staż i prace
interwencyjne, skorzystasz z usług pośrednictwa pracy,
uzyskasz informacje na temat subsydiowanych form zatrudnienia, dostaniesz niezbędne druki,
• w pokoju 10 dowiesz się o szkoleniach indywidualnych
i finansowaniu kosztów egzaminów i licencji dla bezrobotnych których chcesz zatrudnić,
• w pokoju 6 złożysz wniosek o refundację subsydiowanej
formy zatrudnienia, refundacje składki na ubezpieczenie
społeczne, podpiszesz zawartą umowę,
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• Dyrektor przyjmuje w pokoju nr 8, tel. 71 387 05 65
wew. 20,
• Z-ca Dyrektora przyjmuje w pokoju nr 7, tel. 71 387 05 65
wew. 21,
• Sekretariat pokój nr 9, tel. 71 387 05 65 wew. 10,
• Doradca zawodowy pokoje nr 4, 10 i Klub Pracy, ul. Kościuszki 10 , p. III,
Filia Powiatowego Urzędu Pracy: złożysz ofertę pracy, skorzystasz z usług pośrednictwa pracy, uzyskasz informacje na
temat subsydiowanych form zatrudnienia, dostaniesz niezbędne druki.
• kierownik Filii tel. 71 385 39 04
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Pośrednictwo pracy
- znajdź z nami pracownika
W ewidencji Urzędu figuruje około 4000 osób pozostających
bez pracy. Dysponujemy informacjami o ich wykształceniu,
predyspozycjach, doświadczeniu zawodowym. Wiemy, jakie mają oczekiwania w zakresie zatrudnienia. Zatrudniamy
licencjonowanych pośredników pracy, których umiejętności
i wiedza pozwalają na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych. Poprzez współpracę z nami Twoja
oferta pracy ukaże się w lokalnych mediach (prasa) i portalach internetowych. Na Twoje życzenie możemy podjąć
współpracę z urzędami pracy z całej Polski, a w ramach sieci
EURES z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szukasz pracownika - zgłoś ofertę pracy. Możesz wybrać
jeden z trzech sposobów jej realizacji.
• pośrednictwo otwarte - twoje dane teleadresowe zostaną podane do publicznej wiadomości, a Ty sam dokonasz
weryfikacji kandydatów do pracy.
• pośrednictwo zamknięte - nasi licencjonowani pośrednicy pracy na rozmowę kwalifikacyjną skierują tylko te osoby, które spełniać będą Twoje kryteria. Dane teleadresowe zostaną podane do publicznej wiadomości.
• giełda pracy - zorganizujemy ją w sytuacji, gdy zamierzasz
bezpośrednio spotkać się z większą grupą osób szukających pracy. W czasie spotkania przedstawisz warunki pracy i przeprowadzisz indywidualne rozmowy. Dla Twoich
potrzeb posiadamy pomieszczenie, który bezpłatnie Ci
udostępnimy.
Ofertę można złożyć:
• poprzez formularz online: www.praca.trzebnica.pl
• osobiście w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Daszyńskiego 4446, p. 4 lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Zamkowa
2a, Żmigród
• faksem, na nr 71 312 11 54 w. 12
NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat usług świadczonych
przez PUP w Trzebnicy – zadzwoń 71 387 05 65. Umówimy
się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie. Pośrednictwo pracy realizujemy także w postaci bezpośrednich
wizyt u pracodawców. Pośrednik pracy przedstawi Ci pełną
gamę usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Trzebnicy oraz zakres i zasady przyszłej współpracy.
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Doradztwo zawodowe
Nasi doradcy zawodowi pomogą Państwu w zakresie:
• doboru kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
• wspierania rozwoju zawodowego Państwa pracowników
poprzez udzielenie porad zawodowych.
Wybrane narzędzia:
• kwestionariusz zainteresowań zawodowych - narzędzie
diagnostyczne służące do badania zainteresowań zawodowych. Pomaga w określeniu: preferencji zawodowych,
zainteresowań zawodowych, wyborze i zmianie zawodu,
wyborze szkoły, uczelni, określeniu kierunku kształcenia
lub szkolenia osobom zgłaszającym się do urzędu pracy.
• opis stanowiska pracy - ustalenie przez pracodawcę i doradcę zawodowego profilu wymagań niezbędnych do
wykonywania określonej pracy. Musi się opierać o opis
konkretnego zawodu i założenia pracodawcy.
• analiza potencjału zawodowego - polegająca na zbadaniu jakim typem osobowości charakteryzuje się dana
osoba, poznanie predyspozycji zawodowych oraz zbadanie potencjału osobowości za pomocą testu badającego temperament. Pozwala na zbadanie motywacji wewnętrznej zwłaszcza w sferze zawodowej.
O możliwość pomocy doradców zawodowych
należy pytać w siedzibie Urzędu Pracy
w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 pokoj nr 4,
10 lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 42, 61, 63
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Staż
Celem stażu jest umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia
praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywany jest na podstawie umowy zawieranej z PUP, według uzgodnionego programu i nie może przekroczyć 6 lub 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.

Na staż trwający od 3 do 6 miesięcy mogą być skierowani:
• bezrobotni długotrwale, albo po zakończeniu kontraktu
socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka,
• bezrobotni powyżej 50 roku życia,
• bezrobotni niepełnosprawni,
• bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
• bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia,
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęli zatrudnienia.

Pracodawco po zakończanym stażu wydajesz osobie odbywającej u Ciebie staż opinię o kwalifikacjach i nabytych
przez niego umiejętnościach zawodowych – opinia może
być wykorzystana przez bezrobotnego jako list referencyjny.
Na jej podstawie Urząd wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.
O możliwość organizacji stażu należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoj nr 4
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40, 43 i 44

Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą być skierowani:
• bezrobotni do 25 roku życia,
• bezrobotni do 27 roku życia, w przypadku gdy od dnia
określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie
upłynęło więcej niż 12 miesięcy.
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Praktyczna nauka zawodu dorosłych
Celem praktycznej nauki zawodu dorosłych jest nabycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku
pracy oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej bez nawiązania
stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i bezrobotnym. 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.
Na praktyczną naukę zawodu dorosłych mogą być skierowani:
• osoby bezrobotne,
• osoby poszukujące pracy uczestniczące w zajęciach
w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
• osoby poszukujące pracy będące żołnierzami rezerwy,
• osoby poszukujące pracy pobierające rentę szkoleniową,
• osoby poszukujące pracy, które są objęte programem
zwolnień monitorowanych, których pracodawcy utworzyli fundusz szkoleniowy przewidziany w programie i pobierają świadczenie szkoleniowe.
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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.
Pracodawcy wypłacamy do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc na pokrycie wydatków poniesionych na
uczestnika praktycznej nauki zawodu dorosłych.
Możesz również otrzymać premię w kwocie od 4.800 do
7.200 zł jeśli osoba bezrobotna pomyślnie zda egzamin potwierdzający jej kwalifikacje.
Jeśli chcesz realizować praktyczną naukę zawodu dorosłych
powinieneś posiadać lub twój pracownik kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 1
lipca 2002 (DZ.U. nr 113, poz. 998 z późn. zmianami).
O możliwość organizacji praktycznej nauki
zawodu 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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Przyuczenie do pracy dorosłych
Celem przyuczenie do pracy dorosłych jest nabywanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych,
właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Kwalifikacje
potwierdzone są egzaminem zdawanym przed komisją powołaną przez kuratora oświaty, izbę rzemieślniczą lub jednostkę szkoleniową. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa
od 3 do 6 miesięcy i kończy się egzaminem sprawdzającym
przeprowadzonym przez komisję lub instytucję szkoleniową
wskazaną przez starostę
Na przyuczenie do pracy dorosłych mogą być skierowani:
• osoby bezrobotne,
• osoby poszukujące pracy uczestniczące w zajęciach
w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
• osoby poszukujące pracy będące żołnierzami rezerwy,
• osoby poszukujące pracy pobierające rentę szkoleniową,
• osoby poszukujące pracy, które są objęte programem
zwolnień monitorowanych, których pracodawcy utworzyli fundusz szkoleniowy przewidziany w programie i pobierają świadczenie szkoleniowe.

Pracodawcy wypłacamy do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc na pokrycie wydatków poniesionych na
uczestnika przyuczenia do pracy,
Możesz również otrzymać premię w kwocie od 1.200 do
2.400 zł jeśli osoba bezrobotna pomyślnie zda egzamin potwierdzający jej kwalifikacje.
Jeśli chcesz realizować przyuczenie do pracy dorosłych
powinieneś posiadać odpowiednie kwalifikacje określone
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj:
• wykształcenie minimum średnie,
• 3 letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe,
• roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu
nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.
O możliwość organizacji przyuczenie do pracy
dorosłych należy pytać w siedzibie Urzędu Pracy
w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 10
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 62

Bezrobotnemu w okresie odbywania praktycznej nauki zawodu przysługuje stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem,
że liczba godzin wynosić będzie nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie.
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Szkolenia
W celu dostosowania kwalifikacji bezrobotnych do Twoich
wymagań - na wniosek bezrobotnego zorganizujemy szkolenie. Szkolenie przeprowadzi jednostka szkoląca posiadająca
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy może sfinansować
koszt szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Szkolenie realizowane jest w formie kursu według
zaakceptowanego programu nauczania.
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje
stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Jeżeli zamierzasz zorganizować kilkanaście stanowisk pracy
dla osób o określonych kwalifikacjach - zgłoś to nam wcześniej, a my w przypadku braku takich kandydatów, zaplanujemy i zorganizujemy szkolenie grupowe. Możesz zatrudnić
osobę bezrobotną już w trakcie trwania szkolenia.
O możliwość organizacji szkoleń i zwrotu kosztów
egzaminu, licencji i studiów podyplomowych
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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Koszty egzaminu
i licencji, studiów
podyplomowych
Na wniosek bezrobotnego, 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.
Ponadto ze środków Funduszu Pracy możemy bezrobotnemu sfinansować koszty studiów podyplomowych.
O możliwość organizacji szkoleń i zwrotu
kosztów egzaminu, licencji i studiów
podyplomowych 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 interwencyjne
Prace interwencyjne to forma zatrudnienia bezrobotnego,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy PUP
i pracodawcą. Celem organizacji prac interwencyjnych jest
wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się
w niekorzystnym położeniu na rynku pracy.
Prace interwencyjne mogą trwać od 6 do 24 m-cy.
Na prace interwencyjne mogą być skierowani:
• osoby bezrobotne do 25 roku życia,
• osoby bezrobotne długotrwale,
• osoby bezrobotne po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego,
• bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
• osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
• osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia,
• osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia,
• osoby bezrobotne niepełnosprawne.
Jeżeli zatrudnisz bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, w pełnym wymiarze czasu pracy - otrzymasz przez
okres do 6 lub do 24 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia
społeczne w łącznej wysokości ok. 740 zł miesięcznie za 1
bezrobotnego. W wyniku zawartej z Urzędem umowy, zobowiązany będziesz do utrzymania stanowiska pracy przez
okres 12 lub 24 miesięcy.
O możliwość organizacji prac interwencyjnych
należy pytać w siedzibie Urzędu Pracy
w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 4
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 40 i 44
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Refundacja kosztów
stanowiska pracy
Zamierzasz zatrudnić osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy i wyposażyć lub doposażyć dla niej miejsce
pracy – staraj się o bezzwrotną refundację w wysokości
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia na 1 stanowisko
pracy.
Twój wniosek może być pozytywnie rozpatrzony, jeżeli m.in.
prowadzisz działalność w myśl przepisów o swobodzie
gospodarczej oraz w okresie 6 miesięcy przed dniem jego
złożenia nie rozwiązałeś stosunku pracy z pracownikiem za
wypowiedzeniem dokonanym z Twojej strony.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będzie dokonana, na podstawie zawartej umowy,
po przedłożeniu przez Ciebie rozliczenia poniesionych kosztów, dokonaniu odbioru stanowiska pracy, zabezpieczeniu
spłaty, zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na
utworzonym stanowisku skierowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Trzebnicy bezrobotnego.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rybołówstwie i jest
udzielana zgodnie z jej zasadami. W wyniku zawartej z Urzędem umowy, zobowiązany będziesz do utrzymania stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.
Na refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą być skierowane osoby bezrobotne,
w szczególności pozostające w trudnej sytuacji.

O możliwość refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy należy pytać
w siedzibie Urzędu Pracy w Trzebnicy,
ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 1
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 38 i 37
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Jednorazowa refundacja składki
na ubezpieczenie społeczne
Jeżeli w wyniku zawartej z PUP umowy, zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy
możesz otrzymać jednorazowy zwrot części składek ZUS.
Refundacja przysługuje pracodawcy, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 12 miesięcy,
a po upływie 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotny jest nadal zatrudniony.
Kwota zrefundowanych składek wyniesie - do 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
spełnienia warunków - tj. do ok. 4.100 zł.
Refundacja składki ZUS jest pomocą publiczną w formie
subsydiów płacowych na pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej
sytuacji i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
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O refundacje składek na ubezpieczenie społeczne możesz
się ubiegać jeżeli zatrudnisz skierowane:
• osoby bezrobotne,
• osoby bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem
w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
• osoby bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
• osoby w wieku powyżej 50 lat,
• osoby dorosłe mieszkające samotnie, mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę.
O możliwość refundacji składki na ubezpieczenie
społeczne należy pytać w siedzibie Urzędu Pracy
w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 44-46 pokoju nr 6
lub telefonicznie 71 387 05 65 wew. 46
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Pomoc udzielana z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowana jest w ramach limitu ustalanego
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz środków pozyskanych w wyniku
konkursów.
Mamy nadzieję, że wśród oferowanych
przez nasz urząd usług, znajdą się takie,
na które czekałeś. Wierzymy, że nasza
współpraca zaowocuje rozwojem
Twojej firmy.
Chcielibyśmy być dla Ciebie wiarygodnym
partnerem, zawsze służyć pomocą,
radą i doświadczeniem.
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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.
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