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ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
Witamy w dziale dla osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy oraz tych osób,
które już pracowały i utraciły zatrudnienie.
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy czyli
również te, które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.
W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje na temat oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju usług.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:
Statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy- dowiedz się kiedy i w jakich okolicznościach można otrzymać status osoby bezrobotnej lub
poszukującej pracy a także ich utratę.
Rejestracji osoby bezrobotnej- dowiedz się jak dokonać rejestracji oraz jakie dokumenty będą potrzebne podczas wizyty w Powiatowym
Urzędzie Pracy
Rejestracji osoby poszukującej pracy- dowiedz się jak dokonać rejestracji oraz jakie dokumenty będą potrzebne podczas wizyty w Powiatowym
Urzędzie Pracy.
Prawach i obowiązkach bezrobotnych i poszukujących pracy- otrzymując status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy należy wiedzieć jakie
ma się prawa i obowiązki wynikające z tego statusu; prosimy zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami.
Formach aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy- Powiatowy Urząd Pracy dysponuje narzędziami i usługami, które pomogą Państwu
zwiększyć potencjał na rynku pracy; zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.
Finansowych formach wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy- informacje o zasobach finansowych przeznaczonych do walki z
bezrobociem będących w dyspozycji PUP, finansowanie szkoleń, kursów czy też jednorazowe środki na otwarcie własnej działalności
gospodarczej.
Informacjach dla cudzoziemców spoza EU i EOG poszukujących pracy w Polsce- informacje na temat możliwości poszukiwania pracy w Polsce
oraz pomocy oferowanej cudzoziemcom przez Powiatowy Urząd Pracy.
Dokumentach do pobrania- dział zawiera wszystkie niezbędne dokumenty, formularze, druki jakie będą Państwu potrzebne podczas wizyty w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
Agencjach zatrudnienia
Pozostałych informacjach
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi- zbiór pytań i odpowiedzi FAQ; znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby
bezrobotne i poszukujące pracy.

Wyjasnienie użytych skrótów w informacjach:
- ustawa : ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1482, z późn.
zm.)
- rozporządzenie I : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i
poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)
- rozporządzenie II :Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania
zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)

Przetwarzenie danych osobowych
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych przetwarza dane osobowe osób
zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych dla celów wynikających z ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.
Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu.

