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TRENDY NA RYNKU PRACY w XXI wieku


Wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji
zawodowych,



Częste zmiany miejsca pracy,



Swobodny przepływ specjalistów i taniej siły roboczej,



Obniżanie się wieku rozpoczęcia pracy,



Wzrost samozatrudnienia poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej,



Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej / globalizacja
działalności gospodarczej,



Rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych,



Wzrost znaczenia sektora usług,



Funkcjonowanie w warunkach zmian.

Formy pomocy oferowane przez PUP w Świdniku
osobom zarejestrowanym
1) Usługi rynku pracy:
 Organizacja szkoleń (szkolenia indywidualne oraz szkolenia w ramach bonu
szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia),
 Pośrednictwo pracy,


Poradnictwo zawodowe.

2) Instrumenty rynku pracy:
 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 Staż,
 Prace interwencyjne, roboty publiczne,
 Doposażenie stanowiska pracy,

 Bon na zasiedlenie.
W Światowym Tygodniu przedsiębiorczości należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na
formy pomocy oferowane osobom bezrobotnym do 30 roku życia, takie jak: szkolenia,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże oraz bony na zasiedlenie.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o sfinansowanie kosztów szkolenia
indywidualnego – do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.
W okresie odbywania szkolenia przysługuje jej stypendium szkoleniowe.

Koszt należny instytucji szkoleniowej

Stypendium w okresie odbywania szkolenia
Koszty przejazdu na szkolenie, koszt zakwaterowania i wyżywienia
Koszt badań lekarskich lub psychologicznych

Osoba bezrobotna może ubiegać się o sfinansowanie kosztów szkoleń
indywidualnych w ramach bonu szkoleniowego – do wysokości 100%
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu
szkoleniowego.
W okresie odbywania szkolenia przysługuje jej stypendium szkoleniowe.

Koszt należny instytucji szkoleniowej
Stypendium w okresie odbywania szkolenia
Zależny od ilości godzin:
W formie ryczałtu koszt przejazdu na szkolenie (do 200zł)
W formie ryczałtu koszt zakwaterowania (do 1500zł)
Koszt badań lekarskich lub psychologicznych

Kategorie oświadczeń niezbędnych do rozpatrywania
wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne

Oświadczenie

Pracodawcy
o zamiarze zatrudnienia
osoby po ukończeniu
szkolenia

Osoby bezrobotnej
o zamiarze podjęcia
działalności gospodarczej
po ukończeniu szkolenia

Osoba ubiegająca się o jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej musi spełnić kryteria określone
w Regulaminie, w tym m.in. :
 W okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie
wniosku:
1) nie prowadziła działalności gospodarczej,
2) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
3) z własnej winy nie przerwała udziału w stażu, innej formie pomocy określonej
w ustawie.

 W okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej:
1) zobowiąże się do jej prowadzenia,
2) nie podejmie pracy.

 Posiada niezbędne do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe lub inne
udokumentowane umiejętności.

Przy rozpatrywaniu wniosku o jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej Komisja bierze pod uwagę, m.in. :

 Rodzaj działalności i jej przydatność dla lokalnego rynku pracy (wstępna
ocena planowanego przedsięwzięcia),
 Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie - zgodnie z profilem
planowanej działalności (tj. ocena zgodności kwalifikacji zawodowych
z planowanym przedsięwzięciem),
 Inne udokumentowane umiejętności,
 Usytuowanie firmy na konkurencyjnym rynku.

Osoba bezrobotna może nabyć umiejętności
zawodowe poprzez udział w stażu

 PUP może skierować osobę bezrobotną do pracodawcy do odbycia stażu
przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
 PUP może skierować osobę bezrobotną do 30 roku życia do odbycia stażu
na okres do 12 miesięcy.

 Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium
w wysokości 120% kwoty zasiłku + zwrot kosztów przejazdu.

Osoba bezrobotna może nabyć doświadczenie zawodowe
poprzez uzyskanie bonu na zasiedlenie, jeżeli spełni poniższe
warunki:
 Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania, do
miejscowości w której zamieszka w związku z podjęciem
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami
transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny
dziennie
 Osiągnie wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz
z tego tytułu będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu,
 Pozostanie w zatrudnieniu, będzie wykonywać inną pracę
zarobkową lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres co
najmniej 6 miesięcy.

Przydatne strony internetowe pomocne w poszukiwaniu
pracy związane z działalnością urzędów pracy
 https://swidnik.praca.gov.pl

 https://wuplublin.praca.gov.pl
 https://barometrzawodow.pl
 https://psz.praca.gov.pl
 https://eures.praca.gov.pl
 https://oferty.praca.gov.pl
 https://www.praca.gov.p
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