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Prawa poszukujących pracy

Poszukujący pracy ma prawo do:
●

korzystania z usług rynku pracy, tj.:
pośrednictwa pracy prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z poszukującym pracy,
targów pracy oraz giełdy pracy
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzonych w formie: porady indywidualnej, porady grupowej,
i informacji zawodowej
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która jest realizowana w formie szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy lub w formie zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy oraz dostępu do informacji i elektronicznych baz
danych służących uzyskaniu imiejetności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
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●

poszukujący pracy, który:
jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem
likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych
przepisach,
uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w
przepisach o pomocy społecznej,
jest żołnierzem rezerwy,
pobiera rentę szkoleniową,
pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą poza rolnictwem,
pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w
rozwoju zawodowym,
❍
❍

❍

❍

❍
❍
❍
❍

❍

po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów
podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej, o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a ust. 1-4
ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z
późn. zm.).

