Formy wsparcia dostępne
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Gdańsku
Promocja przedsiębiorczości
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku działają Punkty Konsultacyjne
ds. przedsiębiorczości.
Konsultanci ds. przedsiębiorczości udostępniają i udzielają informacji (w tym przez Internet) osobom zamierzającym założyć
własną firmę w tym starającym się o dotację na prowadzenie
działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Punkty konsultacyjne:
Gdańsk tel. (58) 32 64 866, Słupsk (59) 84 68 303
e-mail: przedsiebiorczosc@wup.gdansk.pl
www.wup.gdansk.pl/idg
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Gdańsku i Słupsku
Centra Informacji zapewniają osobom powyżej 50 roku życia:
• Udział w bezpłatnych zajęciach aktywizacyjnych, których celem jest odkrywanie przez uczestników tkwiącego w każdej
osobie potencjału, uczenie się wykorzystywania zdobytych
doświadczeń, uczenie się nowych zachowań i sposobów radzenia sobie na rynku pracy.
• Uczestniczenie w bezpłatnych zajęciach warsztatowych przygotowujących do aktywnego i efektywnego poszukiwania
pracy, w tym naukę poszukiwania pracy przez Internet.
• Uczestniczenie w bezpłatnych warsztatach obejmujących
elementy związane z aktywizacją zawodową, zajęcia komputerowe oraz zajęcia związane z przedsiębiorczością.
• Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.
• Dostęp do informacji dotyczących rynku pracy i charakterystyk zawodów.
CIiPKZ w Gdańsku tel. (58) 32 61 819,
CIiPKZ w Słupsku tel. (59) 84 68 305, 84 68 308.
Usługi Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES
Osoby powyżej 50 roku życia mogą skorzystać z usług sieci EURES. Celem tej sieci jest wspieranie mobilności pracowników
na europejskim rynku pracy poprzez:
• Międzynarodowe pośrednictwo pracy na rzecz pracodawców
oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców

Wspieranie aktywizacji

• Informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Szwajcarii
• Udzielanie praktycznych wskazówek związanych z bezpiecznym wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy

osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
powyżej 50 roku życia

Usługi te są świadczone przez Doradców EURES w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Gdańsku oraz Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, a także asystentów EURES w powiatowych urzędach pracy.
Doradcy EURES w Gdańsku tel. (58) 32 61 817, 32 64 876,
Doradcy EURES w Słupsku tel. (59) 84 11 131.
Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS)
Dofinansowane ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, umożliwia
realizację projektów, wpisujących się swoimi działaniami w aktywizację zawodową osób z grupy 45+.
WUP w Gdańsku jako instytucja odpowiedzialna za realizację Działania 6.1 POKL w województwie pomorskim, mając na względzie
trudności towarzyszące osobom pozostającym bez zatrudnienia
powyżej 45 roku życia (zarówno w zakresie wejścia jak i utrzymania się na rynku pracy) rekomenduje do dofinansowania między
innymi projekty dla grupy osób powyżej 45 roku życia.
Projekty te obejmują różnego rodzaju wsparcie dla osób niepracujących powyżej 45 roku życia – począwszy od wsparcia psychologiczno-doradczego, poprzez warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia prowadzące do zmiany,
podniesienia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji.
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursów, podmioty uprawnione do składania wniosków w odpowiedzi na dany konkurs, które
uzyskały dofinansowanie na realizację różnych form pomocy,
skierowanych do tej grupy wiekowej, ogłaszają nabory do projektów na swoich stronach internetowych lub w radio i prasie.
Osoby powyżej 45 roku życia, po pozytywnym przejściu etapu
rekrutacji, mogą zostać uczestnikami tych projektów.
Informacji o podmiotach, które będą realizowały projekty może
udzielać Punkt Informacyjny dla Działania 6.1 POKL, działający
przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.
Punkt Informacyjny w Gdańsku tel./fax (58) 32 61 822, 32 64 863.
Informacje można również uzyskać w Oddziale Zamiejscowym
w Słupsku tel./fax (59) 84 68 303 tel. (59) 84 68 304.
Dodatkowo, z myślą o uczestnikach projektów unijnych,
na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, została stworzona baza aktualnych rekrutacji do projektów
www.wup.gdansk.pl/rekrutacjepokl/

Zainteresowanych zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (58) 32 61 801, fax (58) 32 64 894
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18A, tel. (59) 845 67 81 , fax (59) 84 68 302
wup@wup.gdansk.pl

www.wup.gdansk.pl

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
Osobom bezrobotnym Starosta – Powiatowy Urząd Pracy może
sfinansować koszty studiów podyplomowych (należnych organizatorowi studiów) do wysokości 100%, jednak nie więcej niż
300% przeciętnego wynagrodzenia.

Formy wsparcia dostępne
w Powiatowych Urzędach Pracy
Poradnictwo zawodowe
Ta forma wsparcia jest szczególnie ważna dla osób powyżej 50
roku życia, które zamierzają zmienić rodzaj pracy, zawód lub
uruchomić działalność gospodarczą.
Doradcy zawodowi w Powiatowych Urzędach Pracy udzielają
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia:
• udzielają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
• udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, przeprowadzają
badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
• inicjują, organizują i prowadzą grupowe porady zawodowe
dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
Szkolenia
Szkolenia umożliwiają osobom bezrobotnym podwyższenie
kwalifikacji zawodowych oraz innych kwalifikacji zwiększających szanse osób bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej poprzez:
• udział w szkoleniach organizowanych i opłacanych przez
Powiatowe Urzędy Pracy,
• kierowanie na szkolenia indywidualne wskazane przez osoby bezrobotne, gdy zostanie uzasadniona celowość szkoleń,
a koszt przekroczy 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
• udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia
do wysokości 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
W trakcie szkolenia:
• osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie przysługuje stypendium w wysokości do 120% zasiłku podstawowego miesięcznie,
• osobie bezrobotnej, która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku za
okres, w którym podjęła zatrudnienie do zakończenia szkolenia,
• osoba bezrobotna skierowana na szkolenie może uzyskać
zwrot kosztów przejazdu na szkolenie oraz zakwaterowania
i wyżywienia (w przypadku podjęcia szkolenia poza miejscem
zamieszkania).

Zasady finansowania
• Starosta – Powiatowy Urząd Pracy zawiera z osobą bezrobotną umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych.
• Środki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych są przekazywane bezpośrednio do organizatora tych studiów.
Prace Interwencyjne
Prace interwencyjne umożliwiają zatrudnienie przez pracodawcę, przy wsparciu z Funduszu Pracy, osoby bezrobotnej w ramach
zawartej umowy ze Starostą – Powiatowym Urzędem Pracy.
W przypadku osoby powyżej 50 roku życia :
• w ramach prac interwencyjnych taka osoba może być zatrudniona przez maksymalnie 24 m-ce lub przez maksymalnie
4 lata w zależności od wyboru przez pracodawcę sposobu
refundowania kosztów wynagrodzenia za pracę i składek
na ubezpieczenia społeczne.
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym
na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
odbywa się poprzez przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie zawartej umowy ze Starostą – Powiatowym Urzędem Pracy.
Możliwość przyznania środków:
• Środki są przyznawane do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
• W przypadku podejmowania działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (prawo spółdzielcze), środki są przyznawane do wysokości 4-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni
oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego
członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.
Dofinansowanie pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa odbywa się poprzez zwrot już poniesionych kosztów.
Dofinansowanie kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy
Przedsiębiorca może zatrudnić przy wsparciu z Funduszu Pracy
osobę bezrobotną na nowo utworzonym stanowisku pracy:
• osoba bezrobotna jest skierowana przez powiatowy urząd pracy,
• pracodawca musi zatrudniać osobę bezrobotną na utworzonym stanowisku pracy przez co najmniej 24 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Staże
Osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia może być skierowana do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy
do pracodawcy, który umożliwi nabycie umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy.
Zasady odbywania stażu:
• Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę – Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.
• Czas trwania stażu wynosi od 3 do maksymalnie 6 miesięcy.
• Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje
Starosta – Powiatowy Urząd Pracy.
• Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje
opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych
w ramach stażu. Starosta – Powiatowy Urząd Pracy wydaje
bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.
• Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje
stypendium w wysokości 120% zasiłku, które zapewnia Powiatowy Urząd Pracy. Za okres wypłacania stypendium nie
przysługuje zasiłek.
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwia zdobywanie
przez osoby bezrobotne nowych, praktycznych umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę – Powiatowy Urząd Pracy
z pracodawcą (lub pracodawcą i instytucją szkoleniową), według
programu określonego w umowie:
– Programu praktycznej nauki zawodu kończącego się egzaminem na tytuł zawodowy.
– Programu przyuczenia do pracy kończącego się egzaminem
sprawdzającym.
Zasady realizacji programu:
• Praktyczna nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy od 3 do 6 miesięcy.
• Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna
dla uczestnika.
• Praktyczne umiejętności przygotowania zawodowego odbywają się u pracodawcy i obejmują min. 80% czasu całego
przygotowania zawodowego.
• Pracodawca otrzymuje refundacje wydatków na materiały,
surowce i inne środki niezbędne do realizacji programu określone w umowie, do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
• Pracodawcy przysługuje premia w wysokości 400 zł miesięcznie na każdego uczestnika przygotowania zawodowego,
jeżeli zda on egzamin.
• Uczestnikowi programu w okresie odbywania przygotowania
zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości
120% kwoty zasiłku, które zapewnia powiatowy urząd pracy.

Roboty publiczne
Roboty publiczne umożliwiają aktywizację osoby bezrobotnej poprzez zatrudnienie przy wykonywaniu prac organizowanych przez
gminy, organizacje pozarządowe a także spółki wodne i ich związki
w ramach umowy ze Starostą – Powiatowym Urzędem Pracy.
W ramach robót publicznych osoba bezrobotna może zostać
zatrudniona na maksymalnie do 6 m-cy lub do 12 m-cy w zależności od wyboru przez organizatora robót publicznych sposobu refundowania kosztów wynagrodzenia za pracę i składek
na ubezpieczenia społeczne.
Finansowanie kosztów przejazdu
Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego
ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie
poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy jest możliwe w przypadku dojazdów poza miejsce
stałego zamieszkania osoby bezrobotnej.
Warunki dokonywania zwrotu kosztów przejazdu:
• Skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.
• Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania
stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu
poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
• Okres refundacji do 12 miesięcy.
• Wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy
Finansowanie kosztów zakwaterowania osobie, która podjęła
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie
zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania jest
możliwe w przypadku konieczności wyjazdu poza miejsce stałego zamieszkania osoby bezrobotnej.
Warunki dokonywania zwrotu kosztów zakwaterowania:
• Skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.
• Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania
stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu
poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
• Czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie.
• Okres refundacji do 12 miesięcy.
• Zamieszkanie w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu tej miejscowości, w której jest zatrudniona, odbywa staż, przygotowanie zawodowe w pobliżu tej
miejscowości.
• Wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wsparcie dla osób poszukujących
pracy powyżej 45 roku życia
W uzasadnionych przypadkach osoby powyżej 45 roku życia,
które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby
poszukujące pracy (nawet jeśli są aktualnie zatrudnione) mogą
korzystać z następującego wsparcia z FP:
1. Finansowanie szkoleń:
• pokrycie kosztów udziału w szkoleniach organizowanych
przez Powiatowe Urzędy Pracy,
• pokrycie kosztów wskazanego szkolenia, jeżeli zostanie uzasadniona celowość tego szkolenia, a jego koszt nie przekroczy
300% przeciętnego wynagrodzenia (osoba taka musi zostać
skierowana na szkolenie przez powiatowy urząd pracy),
• pokrycie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów
egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub
tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
2. Uzyskanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
3. Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych (należnych
organizatorowi studiów) do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Zainteresowanych zapraszamy
do Powiatowych Urzędów Pracy:
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów; tel. (59) 822-22-27
www.bytow.pup.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice; tel. (52) 39-50-700
www.pupchojnice.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, 77-300 Człuchów; tel. (59) 834-34-42
www.pupczluchow.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
ul. 3-go Maja 9, 80-802 Gdańsk; tel. (58) 732-52-00
www.pup.gda.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia; tel. (58) 620-49-54, 621-11-61
http://pup.gdynia.ibip.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy; tel. (58) 681-46-50
www.pup.kartuzy.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
ul. Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna; tel. (58) 680-20-56
www.pup.koscierzyna.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn; tel. (55) 267-27-00
www.bip.pupkwidzyn.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel. (59) 862-37-44
www.pup.lebork.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Al. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork; tel. (55) 272-33-51
www.pup.malbork.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; tel. (55) 247-26-48
www.pupndg.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck; tel. (58) 673-24-73
www.pup.puck.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
ul. Fabryczna 1, 76-200 Słupsk; tel. (59) 845-75-00
www.pup.slupsk.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański; tel. (58) 562-35-39
www.pup.starogard.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń; tel. (55) 276-22-50,
http://pupsztum.mojbip.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Al. Solidarności 14a, 83-110 Tczew;tel. (58) 531-32-13, 531-34-15
http://pup.tczew.ibip.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo;
tel. (58) 677-63-00
http://pup.wejherowo.ibip.pl

