PU.4324-1-GC/20
Uwzględniając racjonalność oraz efektywność wydatkowania środków na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu określa dodatkowe zasady
kierowania osób w ramach instrumentów rynku pracy w 2020 r.

I)

Kierowanie osób w ramach subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia,
doposażenia stanowiska pracy:
1. Dopuszcza się skierowanie osoby jeżeli w okresie ostatnich 6 m-cy bezpośrednio przed
skierowaniem, osoba nie była zatrudniona u tego pracodawcy albo była zatrudniona lub
wykonywała inną pracę zarobkową u tego pracodawcy nie dłużej niż 3 miesiące
(za wyjątkiem zatrudnienia pracowników młodocianych).
2. Jeżeli osoba w okresie 12 m-cy bezpośrednio przed skierowaniem była zatrudniona
w ramach subsydiowanego zatrudnienia, wyposażenia, doposażenia to nie może być
ponownie skierowana do tego samego pracodawcy.
3. Nie dopuszcza się skierowania do przedsiębiorcy osoby bezrobotnej, która jest
współmałżonkiem danego przedsiębiorcy (dot. jednoosobowych podmiotów
gospodarczych).
4. Nie dopuszcza się skierowania osoby do tego samego pracodawcy, który nie wywiązał się
z umowy o organizację stażu (obowiązek zatrudnienia wynikający z umowy stażowej)
w okresie 12 m-cy bezpośrednio przed skierowaniem.
5. Dopuszcza się ponowne skierowanie osoby do tego samego pracodawcy w ramach tej
samej subsydiowanej umowy chyba, że przepis stanowi inaczej (nie stosujemy pkt 2).
6. Dopuszcza się skierowanie osoby po szkoleniach za wyjątkiem szkoleń realizowanych
w ramach umowy trójstronnej.

II)

Kierowanie osób w ramach organizacji staży:
1. Osoba może być ponownie skierowana do tego samego pracodawcy pod warunkiem
zatrudnienia wynikającego z umowy o organizację stażu u tego pracodawcy (badamy
zakończone umowy o organizacje stażu w okresie 12 m-cy).
2. Osoba bezrobotna nie może otrzymać skierowania jeżeli jest dla pracodawcy/przedsiębiorcy
- synem/córką/żoną/mężem/ojcem/matką.

III)

Kierowanie osób w ramach organizacji robót publicznych:
1. Dopuszcza się ponowne skierowanie osoby do tego samego organizatora robót publicznych
pod warunkiem wywiązania się przez tego organizatora z umowy o organizację robót
publicznych (obowiązek zatrudnienia wynikający z umowy - badamy zakończone umowy
o organizacje robót publicznych w okresie 12 m-cy).

IV)

Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych możliwość aktywizacji osób
bezrobotnych nie spełniających powyższych warunków mając na uwadze m.in.
sytuację społeczną, ekonomiczną, specyfikę zawodu, pozostanie w szczególnej
sytuacji na rynku pracy - decyzja Dyrektora PUP poprzedzona opinią doradcy
klienta na podstawie pisma osoby bezrobotnej.
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