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WSTĘP
Szanowni Paostwo!
Każdego dnia podejmujemy różnorakie działania na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących
pracy z terenu powiatu limanowskiego. Działania te, nie byłyby
możliwe bez współpracy z Paostwem.
Organizujemy rekrutacje, wykorzystując wiedzę i doświadczenie
naszych pracowników pomagamy w doborze najlepszych
kandydatów do pracy dla naszych Partnerów.
Istotne znaczenie w aktywizacji osób pozostających bez pracy
mają usługi i instrumenty rynku pracy m. in. pośrednictwo pracy,
poradnictwo
zawodowe,
organizacja
szkoleo,
prace
interwencyjne, staże, roboty publiczne, refundacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz szereg
nowych form wprowadzonych w związku z nowelizacją ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy takich jak:
bon stażowy, bon szkoleniowy, bon zatrudnieniowy, refundacja
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych
do 30 roku życia, szkolenia dla pracowników i pracodawców,
pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie
kosztów stworzenia stanowiska pracy, grant na stworzenie
miejsca pracy w formie telepracy, świadczenie aktywizacyjne,
dofinansowanie do wynagrodzenia. Niektóre z nich kierowane
są tylko do osób młodych do 30 roku życia, z kolei inne mają na
celu wsparcie osób powyżej 50 roku życia.
Dążąc do nawiązania i zacieśnienia współpracy Powiatowego
Urzędu Pracy w Limanowej z pracodawcami i przedsiębiorcami,
oddajemy w Paostwa ręce niniejszy informator, zawierający
podstawowe informacje o usługach świadczonych przez nasz
Urząd dla Was – Pracodawców i Przedsiębiorców.
Zachęcamy Paostwa do podejmowania współpracy z Urzędem,
korzystania z naszych usług oraz utrzymania stałego kontaktu
z naszymi doradcami klienta.

Marek Młynarczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
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USŁUGI RYNKU PRACY

4

POŚREDNICTWO PRACY
Celem
pośrednictwa
pracy
realizowanego
dla
pracodawców
przez
jest wyszukiwanie pracodawcom kandydatów o poszukiwanych kwalifikacjach i
zawodowych na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.
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urzędy
pracy
umiejętnościach

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe realizowane jest
z zasadami:







nieodpłatnie

i

zgodnie

dostępności
dobrowolności
równości bez względu na płed, wiek, niepełnosprawnośd, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowośd, orientację seksualną, przekonania
polityczne i wyznanie religijne lub przynależnośd związkową
swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia
poufności i ochrony danych osobowych
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KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków
Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców
oraz pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby
pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagao zmieniającej
się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno
poprawid zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

O dofinansowanie powyższych działao może wystąpid każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej
jednego pracownika (na podstawie umowy o pracę; nie ma natomiast znaczenia czy jest to praca na pełen
czy częśd etatu).
Podmiot nie zatrudniający pracownika nie może ubiegad się o środki z KFS.
Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystad z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na
takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Pracodawca sam wybiera instytucję szkoleniową, do której chce wysład swoich ludzi na szkolenia.

Od 2016 roku środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych można pozyskad niezależnie od
wieku pracowników/pracodawców
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KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

5 KROKÓW ABY OTRZYMAD DOFINANSOWANIE KFS
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INSTRUMENTY RYNKU PRACY
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STAŻ
Staż jest to forma aktywna, która ma na celu umożliwienie nabycia przez bezrobotnego umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadao w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą.
Skierowanie na staż przyznawane jest w oparciu o wyniki profilowania pomocy oraz z uwzględnieniem
wskazao w indywidualnym planie działania.

Odbycie stażu potwierdzają dokumenty:



zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez starostę (urząd pracy),
opinia pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu i pozyskanych
umiejętnościach zawodowych.
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PRACE INTERWENCYJNE
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy
o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma
ono na celu wsparcie osób bezrobotnych.
W ramach prac interwencyjnych pracodawcy refunduje się
częśd kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną. Prace
interwencyjne można zorganizowad na dowolnym
stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak
też umysłowej.
Osobie zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych przysługuje pełny zakres świadczeo wynikających ze
stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych powinien złożyd do wybranego
powiatowego urzędu pracy WNIOSEK, w którym podane będą m.in. dane firmy, proponowana liczba
bezrobotnych i okres ich zatrudnienia, miejsce i rodzaj prac, wymogi kwalifikacyjne, a także proponowana
wysokośd wynagrodzenia i wysokośd refundacji.
Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca musi dołączyd oświadczenie o niezaleganiu
z wypłacaniem wynagrodzeo pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych
oraz innych danin publicznych.
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PRACE INTERWENCYJNE
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ROBOTY PUBLICZNE
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu
prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - 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, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego,
budżetu paostwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
Celem jest wsparcie osób bezrobotnych w powrocie lub wejściu na rynek pracy.
Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem
robót publicznych powinien złożyd wniosek do
powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na miejsce tych robót.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą
zostad skierowani przez starostę, na zasadach robót
publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu
miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem,
w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu
pracy.
Organizator robót publicznych w ciągu 30 dni od złożenia wniosku powinien otrzymad od starosty
powiadomienie o podjętej decyzji. Jeśli jest to decyzja pozytywna starosta zawiera z organizatorem robót
publicznych umowę.
Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania
skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót
publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych
refundacji wraz z odsetkami ustawowymi.
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REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB
DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez
powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy
i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegad się:





podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą,
niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty,
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny
produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracodawca
zamierzający
zatrudnid
skierowanego
bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy powinien
złożyd WNIOSEK do urzędu pracy, właściwego ze względu na
siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy
skierowanego bezrobotnego.
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REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB
DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy otrzyma się po:



przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia
umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,



zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków
określonych w zawartej z urzędem umowie.

W sytuacji, gdy pracodawca złoży niezgodne z prawdą oświadczenia lub naruszy inne warunki umowy, jest
zobowiązany dokonad zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej
refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków.
Ponadto należy pamiętad, iż pracodawca jest zobowiązany dokonad zwrotu przyznanej refundacji w ciągu
30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na
utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, łącznie z odsetkami ustawowymi, które są
naliczane od dnia uzyskania środków.
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PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
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PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

Przygotowanie zawodowe dorosłych może realizowad każdy pracodawca, który spełni określone warunki:


zaoferuje program przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do pracy lub w formie praktycznej
nauki zawodu



wyznaczy opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych (spełniającego określone warunki)

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do
właściwego powiatowego urzędu pracy WNIOSEK w sprawie gotowości ich utworzenia.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o PROGRAM opracowany przez pracodawcę
samodzielnie lub wspólnie z instytucją szkoleniową.
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BONY DLA BEZROBOTNYCH W WIEKU DO
30 ROKU ŻYCIA
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BON STAŻOWY
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznad bon stażowy stanowiący gwarancję
skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile
pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakooczeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
Termin ważności bonu stażowego określa starosta.
Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego
przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta
wypłaca premię w wysokości (od dnia
01 czerwca 2014r.) 1513,50 zł.

Z tytułu odbywania stażu w ramach bonu stażowego
przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty
podstawowego zasiłku dla bezrobotnych oraz 2 dni urlopu
za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu, podlegają waloryzacji i ogłaszane są w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski.
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BON ZATRUDNIENIOWY
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznad bon zatrudnieniowy.
Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy* gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy
przyznał ten bon.

Starosta refunduje pracodawcy częśd kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy.
Pracodawca jest obowiązany do dalszego
zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez
okres 6 miesięcy po zakooczeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy
o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku
pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia
skierowanego bezrobotnego.

* Pracodawca - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…) oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
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BON NA ZASIEDLENIE

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie
wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów
zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
BEZROBOTNY, KTÓRY OTRZYMAŁ BON NA ZASIEDLENIE, JEST OBOWIĄZANY W TERMINIE**:
1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyd do powiatowego urzędu pracy dokument

potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej, przedstawid powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2;
3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentowad pozostawanie w zatrudnieniu,
wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
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BON NA ZASIEDLENIE

Dokumenty i oświadczenia, mogą byd przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną
skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.
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BON SZKOLENIOWY
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznad bon szkoleniowy stanowiący gwarancję
skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną
poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
Termin ważności bonu szkoleniowego
określa starosta.

Starosta finansuje koszty, o których mowa w pkt 4, do wysokości określonej w bonie
szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit
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REFUNDACJA SKŁADKI NA UBEZPIECZNIE SPOŁECZNE
ZA BEZROBOTNYCH NALEŻNYCH OD PRACODAWCY
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundowad pracodawcy* koszty poniesione na składki na
ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku
życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie
przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na
ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania
osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po
ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich
otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi
od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej
refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki
na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po
upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu
50% łącznej kwoty otrzymanych środków.

* Pracodawca - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…) oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
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Refundacja części wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30 roku życia
W dniu 25.09.2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1814), która wprowadza nowy instrument rynku pracy na rzecz wsparcia
pracodawców/przedsiębiorców w zatrudnianiu osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, tj. refundacje
pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia
i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne do
30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na
ubezpieczenie społeczne.
Refundacja może byd przyznana na wniosek pracodawcy*/przedsiębiorcy** i realizowana na podstawie
umowy zawartej pomiędzy PUP a danym podmiotem gospodarczym.

W ramach refundacji pracodawca/przedsiębiorca może otrzymad ze środków Funduszu Pracy wsparcie
w kwocie łącznej około 26 000 zł.
W ramach umowy pracodawca/przedsiębiorca
ma obowiązek zatrudniad skierowanego
bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu
pracy łącznie przez okres min. 24 miesięcy,
w tym przez 12 miesięcy w ramach refundacji
i dalszych co najmniej 12 miesięcy po
zakooczeniu okresu refundacji w ramach
środków własnych.

pracodawca/przedsiębiorca jest zobowiązany zatrudnid na
zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego w wieku
do 30 r. ż skierowanego przez urząd
* Pracodawca - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…) oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie
posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
** Przedsiębiorca - w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną i jednostkę organizacyjną osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną - wykonująca we
własnym imieniu działalnośd gospodarczą
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Refundacja części wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30 roku życia
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego
bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy,
pracodawca/przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc
w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie
utrzymał zatrudnienia skierowanej osoby wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia
otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania z urzędu.
Niewywiązanie się przez pracodawcę/przedsiębiorcę z zatrudnienia osoby bezrobotnej przez łączny okres
24 miesięcy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym
nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia
otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania z urzędu.

26

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA OSÓB
POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznad pracodawcy* lub przedsiębiorcy**
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukooczył 50 rok życia.

* Pracodawca - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…) oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie
posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
** Przedsiębiorca - w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną i jednostkę organizacyjną osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną - wykonująca
we własnym imieniu działalnośd gospodarczą
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INSTRUMENTY ADRESOWANE DO RODZICÓW
POWRACAJACYCH NA RYNEK PRACY
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GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA
PRACY W FORMIE TELEPRACY
Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznad
pracodawcy* lub przedsiębiorcy** na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

* Pracodawca - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…) oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
** Przedsiębiorca - w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną i jednostkę organizacyjną osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną wykonująca we własnym imieniu działalnośd gospodarczą
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GRANT
PRACY

NA

UTWORZENIE

STANOWISKA

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy
o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku
pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, o którym mowa
w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca
lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie określonej w powyższej tabeli w kolumnie 1. W przypadku braku
możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy
pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
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ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE ZA RODZICA
POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY
Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznad
pracodawcy* za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie
z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego
bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia
aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 miesięcy, w przypadku
gdy świadczenie otrzymywał przez 12 miesięcy i 9 miesięcy
w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

* Pracodawca - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…) oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
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POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA
PRACY DLA BEZROBOTNEGO
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POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA
PRACY DLA BEZROBOTNEGO
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POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA
PRACY DLA BEZROBOTNEGO

Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone pożyczkobiorcom mogą byd
finansowane do wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia na jedną
uprawnioną osobę.
Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami oraz pełni funkcję
koordynatora realizacji pożyczek oraz świadczenia usług doradczych
i szkoleniowych.

Podstawą rozliczenia pożyczki są opłacone
faktury lub inne równoważne dokumenty
księgowe

34

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA
PRACY DLA BEZROBOTNEGO
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POMOC DE MINIMIS
Pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii pomocy publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach,
niepowodujące naruszenia podstawowych zasad traktatowych, czyli tzw. progu odczuwalności. Krótko mówiąc – nie
zakłóca ono konkurencji na rynku. Prawo wspólnotowe uznaje bowiem za dopuszczalną i zwolnioną w związku z tym
z obowiązku akceptacji pomoc, która ze względu na swoją znikomośd nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku
krajowym i wspólnotowym. Przykładem pomocy de minimis może byd np. dotacja, rozłożenie podatku na raty, umorzenie
zaległości podatkowych czy też jednorazowa amortyzacja.
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ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
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PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LIMANOWSKA GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2015

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez
promocje firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne
z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz osób, które swym
działaniem szczególnie przyczyniają się do tworzenia sprzyjających
warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju lokalnej
społeczności.
Gala to doroczne święto
przedsiębiorców
z terenu
całego powiatu, podczas
którego następuje wręczenie
nagród najlepszym ludziom
biznesu w regionie.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest
Powiat
Limanowski,
Regionalne
Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą
w Limanowej oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej.

SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI I PRACODAWCAMI
Nawiązujemy i zacieśniamy współpracę z Naszymi Partnerami
organizując
corocznie spotkania
z
przedsiębiorcami
i pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego.

2016
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Dane kontaktowe
NR POKOJU
320
133

INFORMACJE
SEKRETARIAT, DYREKCJA
KIEROWNIK ZESPOŁU

NR TELEFONU
3375 850
3337 829

Obsługa pracodawców, oferty pracy, informacje na temat zasad
zatrudniania cudzoziemców
111

Przyjmowanie wniosków o refundacje

3337 820

DORADCY KLIENTA
112

Gmina: Łukowica i Kamienica

3337 869

113

Gmina: Dobra i Laskowa

3337 889

114

Gmina: Tymbark, Jodłownik i Słopnice

3337 891

129

Miasto Limanowa

3337 834

130

Gmina Limanowa (od A do Ł)

3337 836

131

Gmina Limanowa (od M do Ż)

3337 838

132

Osoby poszukujące pracy i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

3337 830

331
315
316

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEO
KIEROWNIK DZIAŁU
Wydawanie zaświadczeo, zgłaszanie zmian danych, odwołania
Naliczanie zasiłków

3337 895
3337 916
3337 847

330

Gmina: Dobra, Jodłownik, Laskowa, Łukowica, Mszana D., Miasto
Mszana D., Niedźwiedź
Naliczanie zasiłków

3337 876

Gmina: Limanowa, Słopnice, Kamienica, Tymbark, Miasto Limanowa
322
335
336
334
313

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, windykacja należności
KIEROWNIK ZESPOŁU
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projekty
Szkolenia, bony szkoleniowe
SPECJALIŚCI DS. PROGRAMÓW
KIEROWNIK ZESPOŁU

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
bony zatrudnieniowe
314
Działalnośd gospodarcza (dotacje, pożyczki)
332
Staże, bony stażowe
333
Prace interwencyjne, roboty publiczne, koszty przejazdu, bony na
zasiedlenie, refundacja części wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30 r.ż., dofinansowanie
wynagrodzenia dla osób 50+
Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny LPIK w Mszanie Dolnej
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3337 837
3337 841
3337 846
3337 874
3337 884

3337 842
3337 855
3337 883

3311 710

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9

Godziny urzędowania
Powiatowego Urzędu Pracy
w Limanowej
40

pon. – pt. 07:30 – 15:30

