
Rola Powiatowego Urzędu 
Pracy w Mielcu w obecnych 

realiach rynku pracy 



Czym jest urząd pracy?

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu jest 
instytucją rynku pracy, wchodzącą w skład 

publicznych służb zatrudnienia.

Urząd jest również jednostką organizacyjną 
powiatu mieleckiego wchodzącą w skład 

powiatowej administracji zespolonej.



Jakie są zadania urzędu pracy?

Działania aktywizacyjne:

• Pośrednictwo pracy

• Poradnictwo zawodowe

• Staże zawodowe

• Podnoszenie kwalifikacji osób 
bezrobotnych i pracowników firm

• Finansowanie tworzenia miejsc prac

Działania pasywne:

• Rejestracja osób bezrobotnych
• Wypłata świadczeń (stypendiów,                                           
zasiłków, dodatków)
• Obsługa ubezpieczenia 
zdrowotnego osób bezrobotnych
i członków ich rodzin

Zadania urzędu pracy polegają na pomocy osobom 
bezrobotnym w znalezieniu pracy,

wsparciu firm w tworzeniu nowych stanowisk,
a także na rejestracji bezrobotnych, wypłacie 

świadczeń i zapewnieniu prawa do opieki zdrowotnej.



Czy każdy może zarejestrować 
się w urzędzie pracy?

Każda osoba może zarejestrować się w urzędzie pracy!

Jeżeli spełniasz odpowiednie warunki zostaniesz 
zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Od tej chwili możesz korzystać ze wszystkich 
przysługujących Ci praw.

Jeżeli pracujesz, studiujesz dziennie, posiadasz 
gospodarstwo rolne powyżej 2 hektarów lub pobierasz 

rentę  zostaniesz zarejestrowany jako poszukujący pracy. 



Jak zarejestrować się
w urzędzie pracy?

Zadzwoń na numer 17-788-00-94
i umów się na rejestrację osobistą w urzędzie

lub

Złóż wniosek o rejestrację przez Internet.
Wejdź na stronę praca.gov.pl



Jakie dokumenty są potrzebne 
do rejestracji?

Pamiętaj, że do rejestracji będziesz potrzebować:

 Dowód osobisty

 Oryginał świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

 Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające 
uprawnienia zawodowe (jeżeli posiadasz)

 Oryginały wszystkich świadectw pracy (jeżeli posiadasz)

 Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności 
(jeżeli posiadasz)



Jakie dokumenty są potrzebne 
do rejestracji?

Pamiętaj, że jeżeli mieszkasz na wsi,
a Twoi rodzice są rolnikami i posiadają pole

to do rejestracji może być potrzebne dodatkowe 
zaświadczenie z KRUS!

Zapytaj rodziców ile hektarów pola posiadają 
i zadzwoń na numer 17-788-00-94

Pracownik urzędu wyjaśni Ci, czy w Twoim przypadku 
takie zaświadczenie będzie konieczne. 



Czy mogę korzystać z pomocy 
urzędu pracy bez rejestracji?

W celu skorzystania z usług powiatowego 
urzędu pracy musisz się zarejestrować.

Jeżeli wcześniej pracowałeś i spełniasz warunki
dostaniesz zasiłek dla osób bezrobotnych.

Możesz także skorzystać z ofert pracy, staży zawodowych, 
szkoleń lub otrzymać dotację na założenie własnej firmy!

Dzięki rejestracji będziesz mieć ubezpieczenie zdrowotne
i możesz bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia!



Co zyskuje jako osoba bezrobotna?

Pamiętaj, że jako osoba bezrobotna masz prawo do:

zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz warunki

korzystania całkowicie za darmo z pomocy 
pośrednika pracy w znalezieniu pracy oraz 

poradnictwa dotyczącego rozwoju zawodowego

ubezpieczenia zdrowotnego, czyli bezpłatnego 
korzystania z publicznej służby zdrowia

(wizyty u lekarzy, pobyty w szpitalu)



Co się będzie działo, kiedy 
zarejestruję się w urzędzie pracy?

Otrzymasz pomoc wyznaczonego pracownika, 
czyli swojego indywidualnego doradcę klienta.

Na początek w rozmowie:
 ustalicie zasady współpracy i terminy wizyt w urzędzie,

 opracujecie tak zwany Indywidualny Plan Działania -
dokument, w którym będzie informacja jakiej pracy 
szukasz, jakie są Twoje plany zawodowe i z jakich 
propozycji urzędu pracy chciałbyś skorzystać.



Co może mi się przydać w 
trakcie poszukiwania pracy?

Informacje o sytuacji na rynku pracy

Aktualny życiorys (CV) lub list motywacyjny

Wiedza o swoich uzdolnieniach i możliwościach zawodowych

Informacje o możliwościach dokształcania i szkoleniach

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą

W tym wszystkim pomoże ci doradca zawodowy!



Dlaczego warto zarejestrować 
się w urzędzie pracy?
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2

Oprócz przysługujących Ci praw możesz skorzystać
z wielu możliwości oferowanych przez urząd!

Zapytaj o płatny staż zawodowy, dzięki któremu
zdobędziesz niezbędne doświadczenie!

W trakcie stażu otrzymasz stypendium w wysokości 
około 1 560 zł miesięcznie.

Zapisz się na bezpłatne szkolenia, na których uzyskasz 
dodatkowe umiejętności lub uprawnienia (na przykład 

uprawnienia: spawalnicze, operatora koparki).



Dlaczego warto zarejestrować 
się w urzędzie pracy?

3 Myślisz o założeniu własnej firmy? Masz dobry pomysł?
Możesz otrzymać dotację w kwocie nawet 22 000 

złotych na otwarcie własnego biznesu.

Znalazłeś pracę w innym mieście ale dojazd przekracza 
80 km od Twojego miejsca zamieszkania?

Możesz otrzymać bon na zasiedlenie
w wysokości 8 000 zł, który pomoże Ci

zagospodarować się w nowym miejscu.

4



Dlaczego warto zarejestrować 
się w urzędzie pracy?
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Chcesz zrobić dodatkowe studia podyplomowe?
Jeżeli po studiach podejmiesz pracę Urząd może Ci pomóc 
i dofinansować część kosztów studiów podyplomowych.

Możesz uzyskać dofinansowanie i zapłacić za
niezbędne egzaminy na uprawnienia lub licencje.

Jeżeli znajdziesz sobie sam pracę i pobierasz zasiłek dla 
bezrobotnych to otrzymasz dodatek aktywizacyjny.

W skali miesiąca wysokość dodatku to kwota około 650 zł.



Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Oprócz pomocy oferowanej bezrobotnym
urząd pracy dofinansowuje pracodawcom

nowe miejsca pracy oraz wynagrodzenia pracowników.

Poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy urząd pracy 
finansuje przedsiębiorcom kształcenie ustawiczne 

i szkolenia dla już zatrudnianych osób.

Urząd pracy nadzoruje również procedury związane
z zatrudnianie cudzoziemców!



Gdzie jest siedziba urzędu pracy?

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
ul. Chopina 16a, 39-300 Mielec



Jak można skontaktować się
z urzędem pracy?

Możesz zadzwonić
17-788-00-50

Możesz skorzystać ze strony Internetowej
mielec.praca.gov.pl

Możesz wysłać e-mail
sekretariat@pup.mielec.pl

Poszukaj też urzędu pracy na Facebooku



Dziękuję za uwagę


