
ucHwAt-A NR 396/2014
ZARZADU POWTATU RAWSKTEGO

z dnia 1 lipca 2014 rcku

w sprawie wprowadzetria zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Urzedu Pracy w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 36 ust. I ustawy z dda 5 czerwca 1998r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz.U. z 2013r., poz. 595; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645t Dz.U. z 2074t., poz. 379) Zanqd,
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co nastgpuje:

$ 1. W Regulaminie Oryanizacyjn),rn Powiatowego Urzgdu Pracy w Rawie
Mazowieckiej starowiacym zal cznik do Uchwaly Nr 237/2009 Zarzqdu Powiatu Rawsbiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie \rprowadzenia Regulaminu
Organizocyjnego Powiatowego Urzqdu Pracy w Rav,ie Mazowiectriej rvpfowadza siQ
nastQpuj4ce zrniany:

' l) wS2pkl8otr4,rnujebrzmienie:

,,8) PRRP - nalezy przez to rczumie6 Powiatow4 RadQ R],lrku Pracy.",

2) uz)ty w Regularninie Organizacyjnym skr6t ,,PM" zastQpuje siQ skr6tem ,,PRRP",

a) w ust. 2 skesla sig pl:t 3

b1 dodaje siq ust. 2 pkt la w brzmieniu:

,,3a) ustawy z dnia 11 paiZdziemika 2013 roku o szczeg6lnych rozwiqzaniach
zwi4zanych z ochron4 miej sc pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 1291),

4) wS 16 ust. 2 otzymuje brzmienie:

,,2. Obowi4zki i uprawnienia Gl6wnego Ksiqgowego okeslajq odrQbne pzepisy ustawa o
finansach publicznych i ustawa o rachunkowoSci.",

5 )  w$ 17 :

a) w pld l:
- PPkt i otrzST nuje brzmienie

,,i) obsluga posiedzei Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej ,",
- skedla siE ppkt m

b) w pkt 3 w ppkt i kopkQ zastQpuje siQ przecinkiem i dodaje siq dodaje sie ppkt j i ppkt k
w brzmieniu:

,j) wsp6braca z ministrem wlasciwym do spraw pracy w zakresie twolzeni4 na
podstawi€ a^tfdlrl, o promocji zatrudnienia i ihttytucjach rynhu pracy, rejestr6w
centralnych,

k) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukuj4cych pracy i cudzoziemcach
zamieuajqcych wykonla{a6 lub uykonuj4cych pracQ na ter}torium Rzeczypospolitej
Polskiei.".
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6 )  w $ 1 8 :

a) pkt I otrz)'rnuje brzmienie:

,,1) rejestrowanie bezrobotnych i poszukuj4cych pmcy, pzetwazarie informacji o tych
osobach",

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

,,16) realizowanie zadaf uynikaj4cych z koordynacji system6w zabezpieczenia
spolecznego pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw Ewopejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale24cych do Unii Euopejskiej i imych panstw, kt6ryah ob).watele
moge korzystac ze swobody przepll'wu os6b na podstawie um6w zawartych przez te
paiistwa ze Wsp6lnot4 Europejsk4 i jej panstwami czlonkowskimi onz paistw, z
L:t6ry,rni Rzeczpospolita Polska zawaxla dwustronne umowy migdzynarodowe o
zabezpieczen\t spolecznym, w zakresie Swiadczef dla beaobotnych, w t,'m
realizowanie decyzji w zahesie Swiadczeri dla bezobohych, w tym realizowanie
decpji wydanych przez maxszalka wojew6dztwa.

c) w pkt 19 kropkg zastQpuje siQ przecinkiem i dodaje siQ pkt 20 w brzmieniu:

,,20) prowadzenie skladnicy akt.",

A S 19ust2 i 3 otrzlmuj4brzmienie:

,,2. Do zadai Centrum Akgvizacji Zawodowej nalezy:
1) opracowanie i realizacja Fogramu Fomocji zatrudnienia oraz akty zacji lokainego

rynl<u pracy stanowi{cego czQSC powiatowej shategii rozwi4zywania problem6w
spolecznych,

2) pozyskiwanie i gospodarowanie irodkami finansowyrni na realizacjg zadth z z*rcsu
aktywizacji lokalnego rFku pracy,

3) udzielanie hformacji o mozliwoSciach i zakresie pomocy okreflonej w ustawie
o promocji zatrudnienia i insryn-rcjach rynku pracy.

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj4cym pracy w znalezieniu prury przez
posrednictwo placy i poradnictwo zawodowe,

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracownik6w przez poSrednictwo
pracy i poradniclwo zawodows.

6) kierowanie bezrobotnych do realizato€ dzidun akg*izacyjrrych, kt6remu marszalek
wojew6dztwa zlecil wykonanie dzialai aktlvizacyjnych,

7) rcalizaaja zadah zvtiqzanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w
szczeg6lno6ci udzielanie pomocy pmcodawcom poprzez finansowanie ksztalcenia
ustawicznego pracownik6w i pracodawcy,

8) inicjowanie, organizowanie i finansowade uslug i instrument6w rpku pracy,
9) realizacja dodatkowych instrurnent6w rFku pracy adresowanych do bezrobotnych,

do 30 roku 2rycia, w tym os6b niepelnosprawnych w zakresie przyznawania bon6w
szkoleniowych, bon6w stazowycl! bon6w zatudnieniowych i bon6w na zasiedlenie,

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleri i przygotowania zawodowego
dorostych,

11) opmcow).wanie badai4 analiz i sprawozdari, w t],rn prowadzenie monitoringu
zawod6w deflc,'towych i nadwy2kowych, oraz dokonyvanie ocen dotycz4cych
rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organ6w zalrudnienia,

12) inicjowanie i realizowanie pzedsi€wziQi maj4cych na celu rozwi4Tanie lub
ziagodzenie problem6w zeriqzanyah z planowanymi zwolnieniami gmp
Facopnik6w z przycz),n dotyczecych zakladu pracy,
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13) wsp6ldzialanie z PRRP w zakresie promocji zatudnienia oraz wykorystania
Srodk6w Funduszu Pracy i innych 3rodk6w finansowych,

14) inicjowanie i rcalizac1a dzialarl w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji
spoleaznej bezobobych, realizowanych w rumach Programu Aktywizacja i
Integracj4

15) wspolpraca z grninami w zakesie upowszechniania ofert placy i informacji o
usfugach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym
doroslych, sta2ach, organizacji rob6t publicznyclq prac spolecznie vittec ych,
realizacji Programu Attywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na
podstawie Fzepis6w o zatrudnieniu socjalnlm,

16) wsp6lpmca w zakresie integracji spolecznej bezobotnych z podmiotami
prowadz4cymi dzialalno5i statutow4 na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
spolecznej os6b zagtozorLy ch wykluczeniem spoleczqan lub przeciwdzialania
uzaleznieniom i patologiom spolecznym, zgodnie z przepisami o dzialalnosci
po4nku publiczrego i o wolonrariacie.

17) wsp6lpraca z wojew6dzkimi wzqdami pracy w zakresie Swiadczenia podstawowych
uslug rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji infomacji zawodowych,

18) wydawanie deqzji o obowi4zku zwrotu nienalezrie pobranych Swiadczef z zakresu
realizowanych zadaf lub koszt6w szkolenia i przygotowania zawodowego
doroslyc\

19) wydawanie decyzji o odroczeniu terminu splaty, tozloZenit na raty lub umorzetuu
czQ5ci albo calo3ci nienale2nie pobranych $wiadczef, naleiloSci z tltutu zwrotu
refimdacji lub przyztanych jednorazowo Srodk6w oraz innych iwi adazef\, z zakres\t
realizowanych zada6,

20) realizowanie zadan wynikaj4cych z pftrwa swobodnego przepll.*u pracownik6w
miqdzy panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, pafstwami Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienale24cymi do Unii Europejskiej i innymi pafstwami,
ld6rych oblnv?tele mogQ korzystai ze swobody przep\ru os6b na podstawie r.un6w
z wartyah ptzez te paistwa ze Wsp6lnot4 Europejsk4 i jej panstwami
czlonkowskimi,

27) realiznwante zadai zwiqzatych z miQdzltarodowym przeply\{em pracownik6w,
wynikajAcych z odrgbnych przepis6w, um6w rniqdzynarodowych i innych
porozumien zawarqch z pannerami zagranicznlmi.

22) badade i analizowanie sltuacji na lokahym ryrku pracy w zwi4zku
z postgpowaniem o wydanie zezwolenia na pracq cudzoziemca lub postQpowaniem o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

23) realizowanie zadafi zviqzanych z podejmowaniem przez otdzoziemc6w pracy rn
leo4orium Rzec4?ospolitej Polskiej.

24) ustalanie profilu pomocy dla bezrobotne go, ktcry oznacza wlaSciwy ze wzglqdu na
potrzeby bezobotnego zakres form pomocy okeslonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i insq.tucjach rynku pracy,
opracowywanie i realizowanie indyvidualnych plan6w dzialania,
opracowlwanie, realizowarfe i monitoring projekt6w w zakresie promocji
zatrudnienia, w tlm przeciwdziatrania bezrobociu, lagodzenia skutk6w bezrobocia i
aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikaj4cych z progam6w operacyjnych
wspolfinansowanych ze Srodk6w EFS i FP,
inicjowanie i realizowanie badan i analiz wykorzyst)'\ranych w dzialaniach
prowadzonyoh przez urzQdy prucy,
organizacja i realizoraanie program6w specjalnych,
inicjowanie i kierowanie beaobohych do odbycia prac spolecznie firytecznycb\

2s)
26)

27)

28)
2e)
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30) realizowanie program6w regionalnych na podslawie porozumienia zawartego z
wojew6dzkim urzqdem pracy,

3l) inicjowanie i realizowanie projekt6w pilotazowych,
32) wsp6lpraca z instltucjami administracji rz4dowej i samorz4dowej w opracowaniu i

rcalizacji, zgodnego z powiatow4 strategiq dotycz4ce rozwi@)$ania problem6w
spolecznych, pov/iatowego progamu dzialania na rzecz os6b niepelnospra\4nych w
zalsesie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania onz prcestuegaJ],ia praw os6b
niepelnospramych,

33) wsp6lpraca z orgwizacjamipozav4do$"yrni i fundacjami dzialaj4cymi na rzecz os6b
niepelnospmwnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych os6b,

34) przntwarznie informacji o bezobotnych, poszukuj4cych pracy, cudzoziemcach
zamierzaj4cych wykonlwac lub wykonuj4cych pracQ na ter'.torium Rzeczypospolitej
Polskiej, porQczycielach przyznanych Srodk6w na podjgcie dzialalnodci
gospodarczej lub refimdacji koszt6w w)losazenia lub doposazenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego,

35) monitorcwade, kontolowanie i badanie efektlwno5ci organizowanych uslug i
instnrnent6w rynku pracy,

36) opracowy.wanie infomacji dotycz4cych rynku pracy na potrzeby kierownictwa P[rP.

3. Do zadai Centrum Altl.wizacji Zawodowej w szczeg6lnoSci nalezy prowadzenie uslug
' 

rynku pracy:

l) posredniotwo pracv:

a) udzielanie informacji o mo2liwoSciach i zakesie pomocy Swiadczonej przez PUP,
okeslonej \'/ ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj4cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaliu pracownik6w o poszukiwaaych
kwalifi tacj ach zawodowych,

c) po$ednictwo pracy dla os6b niepelnosprawnycll
d) pozyskiwanie ofert pracy,
e) upowszechnianie ofert pracy, w tym ptzez przekazywanie ofert pracy do

intemetowej bazy ofert pracy udostQpnianej przez ministra wlaiciwego do spraw
pracy,

f) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w z.'iragkv ze
zgloszona ofed4 pracy,

g) informowanie beaobotnyah i poszukuj4cych praay oraz pracodav/c6w o aLlualnej
q4uacji i Fzewidywanych zmianach na lokalnlm rrrku pracy,

h) inicjowanie i organizowanie kontakt6w bezobotnych i poszukuj4cych pracy
z pracodawcami,

i) kierowanie os6b zarejestrouanych na zgloszone przez pracodatrca wolne miejsce
pracy,

j) wsp6ldzialanie z powiatowymi urzQdami pracy w zakresie wymiany informacji o
mo2liwo6ciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzialania,

k) infomowanie beaobotnych o przysluguj4cych im prawach i obowi4zkach,
l) inicjowanie organizacji instrurnent6w rynku pracy u pracodawc6w,
m)dob6r kandydat6w i kierowanie os6b uprawnionych na poszczeg6lne formy

aktywizacj i bezrobotnych,
n) ustalanie profilu pomocy dla beaobotnego, kt6ry oznacza wla6ciwy ze wzglqdu na

potrzeby bezrobohego zakres form pomocy okre3lonych w ustawie o promocji
zatudnienia i instltucjaoh rlrku pracy,

o) opracow;'rvanie i realizowanie ind]'widualnych plan6wdzialania,
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p) realizowanie zadan wpikajecych z pmwa swobodnego przeplrnw pracownik6w
miQdzy panstwami czlonkowskimi Unii Ewopejskiej, paistwami Europejskiego
Obszaru Gospodaxczego nienale24cymi do Unii Europejskiej i imymi parlstwami,
kt6rych obywatele moga koEystai ze swobody przepf.wu os6b na podstawie um6w
zawartych przez te paristwa ze Wsp6lnot4 Europejsk4 i jej pafstwami
czlonkowskimi. w szczegdlno6ci przez:

- realizowanie dzialari sieci EURES we wsp6$racy z ministrem wladciwym
do spnw pracy, samorz4dami wojew6dztw oraz inn].rni podniotami
uprawnionl'rni do realizacji dzialan sieci EURES,

- realizowanie 'zadai zwiqzarrych z ttdzialem w partnerstwach
hansganicznych EURES na tercnie dzialania tych paxherstw,

q) wsp6lpraca z gnrinami w zakresie upowszechniarfa ofert pracy i infomacji o
uslugach poradnictwa zawodowego, szkoleniaclf przygotowadu zawodowym
doroslych, sta2ach, orgaizacji rob6t publicznych, prac spolecznie lLryteczrrych,
realizacji Progamu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na
podstawie przepis6w o zatrudnieniu socjahyrn,

r) kierowanie bezrobotnych korzystajqpych ze i..J'.radczeh z pomocy spolecznej, na
wniosek oirodka pomocy spolecanej, do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym,
indlvidualnpn programie usamodziehieni4 lokalnym programi€ pomocy
spolecznej lub uczestniatwa w indF idualnym prcgramie zatmdnienia socjainego,

s) kietowarie beaobotnych bez prawa do zasilku, kt6re korzysqj4 ze Swiadczei
pomocy spolecznej do wykonl.wania prac spoleazrLie nitt1€gzrrych;

2) poradnictwo zawodowe:

a) udzielanie bezrobotnym i poszukuj4cyrn pracy, w tlrn osobom niepelnosprawnym,
pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu
rozwoju kadery zawodowej, a takze przygotowywanie do lepszego radzenia sobie w
poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczeg6lno5ci:
- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, mozliwo3ciach szkolenia

i ksztalcenia, umiejpho3ciach niezbEdnych przy akty'r'nym poszukiwaniu pracy i
samozatudnieniu,

- udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowaaych metod ulatwiaj4cych
wyb6r zawodu, zmiang kwalifikacji, podjgcie lub zmianq pracy, w tym badanie
kompetencji, zainteresowari i uzdolnieri zawodowych,

- kierowanie na specjalistycme badania psychologiczne i lekarskie umozliwiaj4ce
wydawanie opinii o przydatno6ci zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku
szkolenia,

- kierowanie na badania lekarskie i psychologicme majace na celu ustalenie
zdolrcici do udzialu w przygotowaniu zawodowym doroslych,

- finansowanie koszt6w badarl lekarskich lub psychologicznych,
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie gnrpowych porad zawodoraych dla

bezrobotnych i poszukujecych pracy,
- ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego, kt6ry oznacza wlaSciwy ze wzglgdu

na potzeby beaobotnego zakes form pomocy okeslonych w ustawie o
promocji zatrudnienia i insltucjach ryr:ku pracy,

- opracowl'rvanie i realizowanie indywidualnych plan6w dzialania,
b) udzielanie pracodawcom pomocy:

- w doborze kandydat6w do pracy spoSr6d bezrobotnych i poszukuj4cych pracy,
- we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracownik6w przez

udzielanie porad zawodowych,
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c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkolen z zakresu umiejgbroSci
poszukiwania pracy,

d) wspolpraca z wladciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli
miejsc pracy os6b niepelnosprawnych;

3) inicio\ranie. orqadzacia i finansowanie szkolef:

a) informowanie o mozliwoiciach i zasadach korzystania ze szkolef
proponowanych przez PUP oraz promowanie tej formy aktlwizacji,

b) diagnozowanie zapotzebowaria na zawody, specjalnoSci i kwalifikacje na rynku
pracy orcz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych os6b upralvrionych do
szkolenia,

c) sporz4dzanie i upowszechnianie planu szkoleri,
d) wyb6r instl4ucji szkoleniowej,
e) zawieranie um6w szkoleniowych z instgucjami szkoleniowymi lub tx6jstronnych

um6w szkoleniowych zawieranych pomiQdzy starost4 pracodawc4 i instltucj{
szkoleniow4 albo powierzanie przeprowadzenia szkolenia zakladanej i
prov/adzonej pnez staxostQ insqtucji szkoleniowej,

0 kierowanie os6b na szkoleni4
g) monitorowanie przebiegu szkolef,
h) prowadzenie analiz skuteczno3ci i efektywno3ci szkolef,
i) finansowanie koszt6w szkolei instltucjom szkolenioqym,
j) finansowanie koszt6w przejazd6w lub koszt6w zakwaterowania i wyzywienia

zwiparrych z udzialem w szkoleniach,
k) czqfuiowe finansowanie, na wniosek beaoboblego lub poszukuj4cego pracy,

koszt6w egzamin6w umozliwiaj4cych uzyskanie sv/iadectw, dyplom6w,
za3wiadczeri, oke5lonych uprawniei zawodowych lub t]'tul6w zawodowych oraz
koszt6w uzyskania licencji niezbQdnych do wykonyvania danego zawodu,

1) czQsciowe finansowanie, na wniosek beaobotnego lub poszukujqcego pracy,
koszt6w szkolenia, jezeli skieroraanie na to szkolenie nast4pilo na pro3b€
beaobobrego albo organizacji lub instytucji pokrywaj4cej azQSi koszt6w tego
szkoleIlia,

m)udzielanie, na wniosek beaobobrego lub poszukuj4cego ptucy, po|yczki na
sfinansowanie koszt6w szkolenia w celu umo2liwienia podjEcia lub utr4mania
zatudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzialalnoSci gospodarczej,

n) finansowanie, na wniosek bezrobotnego lub poszukuj4cego pracy, w tym osoby
niepelnospmwnej, koszt6w studi6w podlplomowych naleznych organizatorowi
studi6w,

o) ubezpieczanie uczestnika studi6w podnlomowych od nastQpstw nieszczgSliwych
w1padk6w,

p) Zqdanie zwrotu koszt6w szkolenia, pozyczki szkoleniowej w przlpadku, gdy
osoba z wlasnej winy nie ukofczyla szkoleni4

q) z4danie z$rotu koszt6w studi6w podyplomowych w pr4padku przerwania
studi6w pod)?lomowych z winy uczestnika,

r) finaasowanie ze Srodk6w Krajowego Funduszu Szkoleniowego dzialan
obejmujqcych ksztalcenie ustawiczne pracownik6w i pracodawcy, okeSlania
zapotrzebowaria na zawody na ryrku pracy, badanie efeld]rleroSci udzielonego
wsparcia, promocjQ Krajowego Funduszu Szkoleniowego, konsultaaje i
poradnictwo dla pracodawc6w w zakresie korzystania z Krajowego Funduszu
Szkolenioweso.
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s) inicjowanie i organizowaaie szkoleri dla bezrobotnych os6b niepelnosprawnych
lub innych os6b niepelnospmwnych poszukujqpych pracy i niepozostajqcych
w zatrudnieniu, a zarejestrowalych w Pf]?, a tatrci:,e os6b niepelnosprawnych
bqd4cych w okesie wypowiedzenia unowy o pracp z pt4czyt niedorycz4cych
pracownik6w,

t) kierowanie os6b niepelnosprapnyclf kt6rc wymagaj4 specjalistycznego
programu szkolenia oraz rchabilitacji leczniczej i spolecznej, do
specjalistycznego oSrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub imej plac6wki
szkoleniowej .

8) $ 20 otrzyrnuje brzrnienie:
,,1. Referat Instx[nent6w Rynku Pracy jest kom6rk4 organizacyjn4 wyodrQbnione z

Cenfum AkqlMizacji Zawodowej w celu inicjowania, organizowania i finansowania
zadari z zakresu instrument6w r,-nku gacy.

2. Do zadari Referatu Insfument6w Rlalku Pracy w szczeg6lnosci naleZy:
1) finansowanie kosztow przejazdu do pracodawcy zglaszajqcego ofertg pracy lub do

miejsca pracy, odbywania sta2u, przygotowania zawodowego doroslych lub
odblrr'ania zajQd w zakresie pomdnictwa zawodowego w zwi4zku ze skierowariem
przezPUP,

2) finansowanie koszt6w zakwatercwania w miejscu pracy osobie, ktora podjgla
zatrudnienie lub inn4 pracQ zarobkow4 staz, pzygotowanie zawodowe doroslych
poza miejscem stalego zamieszkania, w przlpadku skierowania przez PUP,

3) refundowanie podmiotowi prowadz4cemu dzialalnos6 gospodarcza posiadaczowi
gospodaxstwa rolnego lub prowadzqcemu dzial specjalny produkcji rolnej, koszt6w
wyposazenia lub doposaZenia stanowiska pracy dla skierowanego bezobotnego, a w
przypadku niedotrzymania warunk6w umowy, zAdanie zwrotu otz,'Ir1anych Srodk6w
wraz z odsetkami,

4) prz:lznavtante bezrobotnemu, absolwenlowi centrum integracji spolecznej lub
absolwentowi klubu integracji spolecznej jednorazowo 6rodk6w na podjQcie
dzialalnoSci gospodarczej, w tym na pokrycie koszt6w pomocy prawnej, konsultacji i
doradztwa zwi4zaaego z podjgciem tej dzialalnodci, a w przypadku wykozystania
ptzyznurych Srodk6w na cele inne, niz okreslone w umowie, zedanie zwlotu
otuzlmanych lrodk6w wraz z odsetkami,

5) refundowanie niepublicznym przedszkolom i niepublicznl'rn szkolom, o kt6rych
mowa w usta\tie z dtxia 7 twzeSniq l99lr. o systemie ojriary, koszt6w wyposazenia
lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego beaobotnego, a w pr4padku
wykorzystania pEyzlanych Srcdk6w na cele inne, niz okreSlone w umowie, 24danie
zwrotu otrz)'rnanych Srodk6w wraz z odsetkami,

6) refundowanie koszt6w poniesionych z tltulu oplaconych skladek na 'tbezpieczenia
spoleczne w zwi1zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

7) finansowanie dodatk6w akqr zacyjnych,
8) finansowanie koszt6w zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukuj4cych

pracy, w zwi4zku z u.dzlalem tych os6b w targach pracy i gieldach pracy
organizowanych przez wojew6dz&i urzqd pracy w ramach po5rednictwa pmcy,

9) organizowanie i realizowanie program6w specjalnych,
10) inicjowanie i realizowanie projekt6w pilotazowych,
1l) finansowanie pracodawcy, kt6ry zatrudnil beaobotnego w ramach prac

inlerwencyjnych, czQdci koszt6w poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
skladki na ubezpieczenia spoleczne skierowanych beaobotnych,
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13)
14)

15)
16)

12) jednorazowa refundacja wy:ragrodzenia praco\lnika zatrudnionego przez pracodawcq
przez okes co najmniej 6 miesigcy w pehyn wymiaxze czasu pracy bezpoSrednio po
zakofczeniu prac ilterwencyjnych, txwajecych co najmniej 6 miesiQcy,
kontrola i ocena efekt).\lnosci prac int€rv/encyjnych,
inicjowanie, organtzacja i finansowanie starzy u pracodawcy, rolniczej sp6ldzielni
produkcyjnej lub osoby fizycznej prowadz4cej dzialahoS6 w zakresie produkcji
roslinnej lub zwierzeaej, kierowanie bezrobotnych do odbycia stazu, ustalanie
programu stazu, nadz6r nad odbywadem sla2iJ pvez bezrobotnego, wydawanie
zaSwiadczenia o odbgym stazu,
pzygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny efekt '\anosci stazy,
ioicjowanie, organizowarie i hnaasowanie koszt6w pzygotowania zawodowego
doroslych bezrobotnych i poszukujecych pncy, w celu uzyskania przez nich
kwalifikacji lub umiejetnoSci zawodowych, kierowanie os6b do odbycia
pzygotowania zawodowego doroslych na podstawie unowy zawieranej pomigdzy
starostq a pracodawc4 lub starost4 pncodawc4 i instltucj4 szkoleniow4 a w
przypadku niedohzymania warunk6w umowy, z4danie zwrotu koszt6w tego
pEygotowania poniesionych z FP,

17) reflrndacjQ koszt6w przygotowania zawodowego doroslych obejmujqc4:
a) wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego doroslych

niezbednych do realizacji programu przygotowania zawodowego,
b) przyzxlawarfe, na wniosek pracodawcy, jednorazowej premii po zakoriczeniu

przygotowania zawodowego doroslych,
c) nale2noSi przyslugujece instytucji szkoleniowej za przygotowanie i rcalizacjp

ustalonej czQSci programu,
d) koszty egzamin6w potwierdzaj4cych kwalifikacje w zawodzie, egzamin6w

czeladniczych lub egzamin6w sprawdzaj 4cych,
18) Fzygotowanie dokumentacji do finansowego rczliczeria i oceny efekty,uro6ci

pzygotowaria zawodowego doroslych,
19) finansowanie stypendium, na \rniosek bezobotnego bez kwalifitacji zawodowych,

kt6ry w okesie 12 miesigcy od dnia zarejestowania w PUP podj4l dalsz4 naukq
w szkole ponadgimnazjalnej d1a dorostych albo w szkole wylszej, gdzie studiuje w
fomie studi6w niestacj onamych,

20) finansowanie organizatorowi rob6t publicznych, kt6ry zatrufuial skierowanych
bezrobotaych czqdci koszt6w poniesionych na uynagrodzenia, nagrody omz skladek
na ubezpieczenia spoleczne beaobotnycl!

2l) refundacja pracodawcy bqd{cemu insftucjq u2J4eczno6ci publicznej, oryariz.aciq
zajmuj4c4 sig problematyk4kultury, o6wiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub
pomocy spolecznej, kt6ry zatrudnil skierowanych na zasadach dotycz4cych rob6t
publicznych bezrobotnych, czqSci poniesionych koszt6w na wynagrodzenia, nagody
oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne,

22) konhola i ocena efektlw,no3ci rob6t publicznych,
23) refundowanie koszt6w opieki nad dzieckiem lub dzie6mi do lat 7 upra\anionemu

bezrobotnemu, jeZeli podjd on zatudnienie lub inn4 pracq zarobkow4 lub zostal
skierowany na staz, przygoto\'/anie zawodowe doroslych lub szkolenie,

24) reirndowanie koszt6w opieki nad osob4 zalezne bezobotnemu, jezeli podj4l on
zatrudnienie lub im4 pracQ zarobkowe lub zostal skierowany na staz, przygotowanie
zawodowe doroslych lub szkolenie,

25) pr4.znawanie pracodawcy lub przedsiqbiorcy Srodk6w Funduszu Pmcy - grartu na
utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego beaobotnego
rodzica powracaj4cego na rynek pracy po przerwie zwi4Tanej z wychowaniem dziecka
lub bezrobotnego sprawuj4cego opiekp nad osobq zaleinq a w przypadku
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niedotzymania warunk6w umo y, zAdanie zwrotu $artu wnz z odsetkami
ustawolr)'tn1,

26) ptzyznawanie pracodawcy Swiadczenia aktyvizacyjnego za zatrudnienie w pelnyn
wymiaze czasu pracy skierowanego beaoboblego rodzica powracaj4cego na rynek
pracy po przerwie zwiqpanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawujqcego
opiekg nad osob4 zaleina a w przypadku niedotrzymania waxunk6w umowy, z4danie
zwrotu dwiadczenia wraz z odsetkami ustawowymi,

27) refundacja pracodawcy koszt6w poniesionych na skladki na ubezpieczenie spoleczne
nalezne od pracodawcy za skierowanych do pracy beaobotnych do 30 roku iryci4
kt6rzy podejmuja zatrudnienie po raz pierwszy w zycir, a w pr4padku
nieqrvi4zania sie z waxunk6w umowy, z4danie zwrotu Swiadczenia wraz z
odsetkami ustawovq,rni,

28) dofinansowanie wyragrodzenia za zatrudrienie skierowanego bezrobotnego, kt6ry
ukoriczyl 50 rok i ycia, a w przlpadku niewywiAzania siq z warunk6w umowy,
zedanie zwrotu Srodk6w wlaz z odsetkami ustawowlmi,

29) zwietarie z aeerLcjq zatrudnienia um6w na doprowadzenie skierowanego
bezrobotnego bqd4cego w szczeg6Inei q.tuacji na rynku pracy do podjqcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie um6w clwilnoprawnycll
stanowi{cych odpowiedni4 pracg, przez okes co najmdej 6 miesiqcy, a w pr4padku
nieqrvi4zania sip z warunk6w umowy, z4danie zrllotu Srodk6w,

30) wsp6lpraca z Bankiem Gospodaxstwa Krajowego i poSrednikami finansowl'rni w
zakesie opiniowania \aniosk6w o udzielenie po2yczki na utwolzelie stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz monitorowania zatrudnienia bezrobotnego
przez wyrnagany okres na utwoEon),n starowisku pracy,

31)finansowanie osobie podlegajAcej ubezpieczeniu spolecznemu ro1nik6w,
z kt6r4 stosunek pracy lub stosunek sluzbowy zostal rczirqzany z pr4cryrr
dotycz4cych zakladu pracy i kt6ra nie jest upralniona do zasilku nastQpujqlych
Swiadczef:

a) pokrycie skladek na lbezpieczenia spoleczne rolnik6w w okesie pierwszych
cztercch kwaxtal6w po rozwiqpaniu stosunku pracy lub stosunku sluzbowego,

b) sfinansowanie koszt6w szkolenia w celu podjQcia zatrudnienia lub pozarolniczej
dzialalnosci poza gospodaxstwem rolnym,

c) przyznanie jednorazowo Srodk6w na podjqcie pozarolniczej dzialalnoSci lub na
zakup ziemi, nie wyl4czaj{c dzialalnoici w}.tw6rczej lub uslugowej zwiqzanej z
rolnictwem, a w przypadku wykotrysta\ia ptq"znanych 6rodk6w na cele ime,
niz okeSlone w umowie, z4danie zwrctu otrzymanych Srodk6w wraz z
odsetkarni,

32) sponqdzatie wykazu pracodawc6w i os6b, z ld6rlrni zawarto umowy w ramach
aktywizacji zawodowej z zakresu promocji zatrudnienia i insq.tucji rynku pracy.

3. Do zadai Refemtu Instrurnent6w Rynku Pracy podejmowanych w stosunku do os6b
niepelnosprawnych zarejestrowanych w PIIP jako bezrobotne lub poszukuj4ce pracy
niepozostajAce w zafiudnieniu w szczeg6hoSai nalezy:
l) realizacja zadaa z zalKlest przyznd'ania Srodk6w, o kt6rych mowa w axt. l2a

ustavty z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
z a tl udni a niu o s 6 b ni ep e ln o s pt aw nyc h,

2) rcalizacja zadai, o kt6rych mowa w art. 26, eIt.26d, i aft. 26e ustlwy 27 sietpnid
1997 rohu o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zabudnianiu osdb
niepelnosprnanych,

3) doradawo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakesie dzialalnoici
gospodarczej lub rclniczej podejmowanej przez osoby niepelnosprawne,
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4) wsp6lpraca z wlaSciwJm terenowo inspektoratem pracy w zalsesie oceny i kontroli
miejsc pracy os6b niepelnosprawnych,

5) udzielanie dofinansowania do wysokoSci 5070 oprooentowania kredltu bankowego
zaci4gniQtego przez osobg niepelnosprawn4 na konrynuowanie dzialalnoici
gospodarczej lub prowadzenie wlasnego lub dzierzawionego gospodaxstwa
rolnego.

9) Zdqcnik n I do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzqdu Pracy w Rawie
Mazowieckiej ,,Schemat organizacyjny Poi{iatowego UrzQdu Pracy w Rawie
Mazowieckiej" otzymuje -brzmienie zgodnte z Z,alE:zrlkiem m 1 do niniejszej
uchwaly.
S 2. Wykonanie uchwaly powierza siQ Starodcie Rawskiemu i Dyrelrtorowi

Powiatowego UrzQdu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

$ 3. Uchwala wchodzi w i ycie z dniem podjgcia z moc4 obowilzuj4c4 od dnia
2'7 maia2014 r.

wz:e
Tsdeusz Damaz
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Uzasadnienie:

Powiatowy Urz4d Pracy, z€odnie z ar1..9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

o Fomocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013t., poz. 674 z p6ilil, zfir.)

realiztje zadania samorzqdu powiatu w zakesie polityki rynku pracy wydkaj{ce z art. 9 ust. 1

ustawy. W dniu 27 maja2014t. vreszlaw zycie nowelizacja dw aktu pmwnego wprowadzona

ustaw4 z dnia 14 marca 2014r. o anianie ustawy o promocji zatudnienia i insqtucjach rynku

rtracy (Dz.U . z 2014r., poz. 598).

Ustawa wprcwadzila nowe formy aktydzacji bezrobotnych, do kt6rych nale24: grarfy

na utwozenie stanowiska pracy w formie telepracy, pozyczki na utwonenie stanowiska pracy,

lub podjpcie dzialalnoSci gospodarczej, bony: szkoleniowe, zatrudnieniowe, stazowe, bony na

zasiedlenie. Utwozony zostal Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 116ry ma wspierai

pracodawc6w poprzez frnansowanie ksztaloenia ustawicznego pncownik6w i pracodawcy.

Nowelizacja ustawy vlprowadzila zlniane nazwy i zakresu dzialania Rad Zatrudnienia -

obecnie na tercnie powiatu zadada dotychczasowej Powiatowej Rady Zatudnienia przejmie

Powiatowa Rada R)-nku Pmcy. Zakes dzialanta, rad, zoslal rozszerzony o wydawanie opinii ws.

celowodci realizacji program6w speojahych, proponowanych pzez starcstQ zmlan realizaqi

program6w specjahych, celowo5ci realizacji Prcgramu Aktla{izacj ai lntegaDja.

Ustawa przewiduje profilowa.nie form pomocy dla bezrobotnego, przez ustalanie

wlasciwego ze wzglQdu na potrzeby bezrobotnego zakesu form pomocy. Ustanowione zostab
r- - .  - .  GI -  ^^ -^^ , , .

I plofil - posrednictwo pracy, a takze w uzasadnionych przt?adkach poradnictwo zawodowe,

szkolenie, sfinansowanie koszt6w egzamin6w umo2liwiaj4cych uzyskanie Swiadectw,

dyplom6w, zaiwiadczqf:., olceslonych uprawnieri zawodowych lub tltul6w zawodowych,

licencji niezbgdnych do wykonlvania zawodu;

II profil - uslugi i instrumenty ryrku pracy, dzlalania oktywlzaqnre zlecone ptzez UJ'z$. ptacy

oraz inne formy pomocy z wyl4czeniem Prcgramu Akryvr'izacja i Integracja,

IU profll - Program Aktywizacja i Integacja, dzialania aktlvdzacyjne zlecone przez wz4d

pracy, progamy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub

podjQcia pracy w sp6ldzielri socjalnej zakladanej przez osoby pravne oraz w uzasadnionych

przypadkach poradnictwo zawodowe.

Powiatowy Urz4d Pracy W Rawie Mazowieckiej przejql r6wniez zadanie z zakresu

aktywizacji zawodowej os6b niepehosprawnych dotycz4ce dofinansowania osoborn

niepelnosprawnym oprccentowania kedl.tu bankowego zaciQgniQtego na kontynuowanie
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dzialalnosci gospodarczej albo wlasne lub dzier2awione gospodarstwo rclne ze 3rcdk6w

Paistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niqrelnosprawnych, realizowane dotychczas pzez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zn vtzglgdl na wprowadzenie licznych zrnian w ustawie o promocji zatnrdnienia

zachodzi koniecznofd zaktualizowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzgdu

Pracy wprowadzonego Uchwala Nr 237/2009 Zarzqdu Powiatu Rawskiego w Rawie

Mazowieckiej z dnia 30 gm<illia 2009r., zrnienionym Uchual4Nr 7l/2011 226lipaa2jllr.

js iak
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