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1. WSTĘP
Rynek pracy wciąż się zmienia i stawia przed osobami 
poszukującymi pracy, pracownikami oraz pracodawcami 
coraz to nowe wymagania. Sytuacja gospodarcza wymusza 
nierzadko konieczność zmiany miejsca pracy, a czasem 
również zawodu.

Pracodawcy są zmuszeni elastycznie 
i szybko reagować na potrzeby firmy. 
W tej sytuacji pomocna jest znajomość 
rynku pracy, wiedza o tym jakim prawom
podlega oraz jak można wykorzystać 
swoje atuty lub czego należy się nauczyć,
by lepiej sobie radzić. 

Jednym ze sposobów przygotowania się 
do lepszego funkcjonowania na rynku  
pracy jest skorzystanie z usług  świadczonych
przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy (DWUP). 

DWUP koordynuje i świadczy usługi 
poradnictwa zawodowego oraz organizuje
zagraniczne pośrednictwo pracy w ramach
Europejskiej Sieci Zatrudnienia EURES. 

Z bezpłatnych usług wykwalifikowanych doradców zawodowych oraz doradców EURES
mogą korzystać osoby: planujące karierę zawodową, chcące zmienić pracę 
lub zawód, bezrobotne i poszukujące pracy, a także pracodawcy. Doradcy pomagają 
m.in. w wyborze zawodu, specjalizacji, kierunku dalszego kształcenia, miejsca oraz 
rodzaju pracy. Oferują publikacje i materiały informacyjne dotyczące rynku pracy 
w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Marcin Szewczak Dyrektor DWUP
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DWUP realizuje także działania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. System ten gwarantuje osobom migrującym zarobkowo w granicach 
Unii Europejskiej świadczenia z tytułu bezrobocia. Dzięki temu jest możliwe sumowanie 
okresów zatrudnienia i ubezpieczenia, aby obywatele Unii Europejskiej, którzy pracowali
w państwach członkowskich, uzyskali zasiłek dla bezrobotnych.

DWUP realizuje także zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
dzięki któremu mieszkańcy Dolnego Śląska mają możliwość szkoleń zawodowych, 
podnoszenia swoich kwalifikacji, skorzystania z pomocy finansowej na tworzenie 
własnej działalności gospodarczej. Do zadań DWUP w tym zakresie należy ogłaszanie 
konkursów na dofinansowanie projektów, przyjmowanie i ocena składanych wniosków, 
podpisywanie umów oraz nadzór nad realizacją projektów. W ramach programu 
wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz przedsiębiorców i ich pracowników. 

DWUP opracowuje analizy i statystyki dotyczące dolnośląskiego rynku pracy. 
Informacje publikowane są cyklicznie na stronach urzędu i zawierają m.in. 
dane dot. stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego, 
informacje dotyczące osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a także inne
informacje odnoszące się do rynku pracy. Do zadań urzędu należy również prowadzenie
rejestrów firm szkoleniowych i agencji zatrudnienia z siedzibą na terenie 
województwa dolnośląskiego. 

W kolejnych rozdziałach publikacji przedstawione zostaną wybrane usługi 
i narzędzia rynku pracy oraz zadania realizowane przez DWUP. 

Broszura ma ułatwić osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, chcącym podnieść 
lub zmienić kwalifikacje oraz pracodawcom kontakt z pracownikami Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a tym samym możliwość skorzystania z ich wiedzy 
i świadczonych usług. 

Informacje zawarte w publikacji odzwierciedlają stan prawny na dzień 30 września 2021 r.
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2. PORADNICTWO 
ZAWODOWE 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) 
świadczy usługi poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, 
w którym doradca zawodowy pomaga klientowi 
w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego 
w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić
mu wybór lub zmianę zatrudnienia, lub też 
osiągnięcie właściwego przystosowania  
zawodowego.

Poradnictwo zawodowe może być realizowane 
w formie indywidualnej lub grupowej oraz zdalnej.

DDoorraaddccyy  zzaawwooddoowwii  ww  rraammaacchh  ppoorraaddnniiccttwwaa  zzaawwooddoowweeggoo  ppoommaaggaajjąą::

� określić kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe za pomogą nowoczesnych
metod dostosowanych do sytuacji klienta (w tym badań testowych),

� dokonać bilansu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
� uzyskać informacje o ścieżkach i możliwościach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
� poznać metody skutecznego poszukiwania pracy,
� stworzyć dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny, a także przygotować się 

do rozmowy kwalifikacyjnej,
� uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, zdobyć informacje 

o możliwościach pracy w kraju i za granicą,
� dowiedzieć się o innych instytucjach i organizacjach wspierających działania związane

z poszukiwaniem pracy lub założeniem własnej firmy,
� stworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego,
� poznać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych,
� uzyskać informację na temat specyfiki pracy w różnych zawodach. 
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CIiPKZ prowadzi także poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców i ich pracowników,
wspiera rozwój zawodowy pracodawcy i jego pracowników, by korzystnie wpływać 
na efektywność pracy, tworzyć atmosferę zadowolenia z pracy i łagodzić skutki 
wypalenia zawodowego. Usługi poradnictwa zawodowego są bezpłatne.

W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy funkcjonują cztery Centra Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) - we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej
Górze. 

>>>>>> CCeennttrruumm  IInnffoorrmmaaccjjii  ii  PPllaannoowwaanniiaa  KKaarriieerryy  ZZaawwooddoowweejj  ww  WWaałłbbrrzzyycchhuu
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
tel. 74/ 88 66 539; 74/ 88 66 537; 74/ 88 66 548; 74/ 88 66 522; 
74/ 88 66 526
e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl

>>>>>>  CCeennttrruumm  IInnffoorrmmaaccjjii  ii  PPllaannoowwaanniiaa  KKaarriieerryy  ZZaawwooddoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71/ 39 74 314; 71/ 39 74 315; 71/ 39 74 316; 71/ 39 74 268; 
71/ 39 74 269
e-mail: wroclaw.ciz@dwup.pl

>>>>>>  CCeennttrruumm  IInnffoorrmmaaccjjii  ii  PPllaannoowwaanniiaa  KKaarriieerryy  ZZaawwooddoowweejj  ww  LLeeggnniiccyy
Plac Słowiański 1 
59-220 Legnica
tel. 76/ 850 34 06; 76/ 850 34 07; 76/ 850 34 08; 76/ 850 34 09; 
76/ 850 34 10
e-mail: legnica.ciz@dwup.pl

>>>>>>  CCeennttrruumm  IInnffoorrmmaaccjjii  ii  PPllaannoowwaanniiaa  KKaarriieerryy  ZZaawwooddoowweejj  ww  JJeelleenniieejj  GGóórrzzee
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75/ 75 45 182; 75/ 75 45 183; 75/ 75 45 185; 75/ 75 45 170
e-mail: jeleniagora.ciz@dwup.pl

Strony www: wwwwww..cciiiippkkzz..ddwwuupp..ppll / wwwwww..ppoorraaddnniiccttwwoonnaaooddlleegglloosscc..ddwwuupp..ppll



3. MIĘDZYNARODOWE 
POŚREDNICTWO PRACY 
– EURES
Sieć EURES działa we wszystkich krajach na obszarze całej 
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu, Islandii 
i Szwajcarii. Pomaga osobom poszukującym pracy za granicą 
oraz pracodawcom poszukującym zagranicznych pracowników.

EURES został utworzony w 1994 r., a w Polsce funkcjonuje od 2004 r. Zadania są 
realizowane przez certyfikowanych doradców oraz asystentów EURES. 

UUssłłuuggii  EEUURREESS  ssąą  bbeezzppłłaattnnee  ii  oobbeejjmmuujjąą::
� pozyskiwanie i upowszechnianie międzynarodowych ofert pracy,
� pomoc dla pracodawców przy rekrutacji,
� informowanie i poradnictwo w zakresie warunków życia i pracy w krajach z obszaru 

EURES,
� współpracę z powiatowymi urzędami pracy, podmiotami akredytowanymi 

i partnerami stowarzyszonymi.

PPrrzzyykkłłaaddoowwee  ddzziiaałłaanniiaa  EEUURREESS::  

organizowanie 
międzynarodowych 
targów pracy, giełd pracy,
rozmów kwalifikacyjnych, 
spotkań informacyjnych, 
warsztatów na temat 
bezpiecznych wyjazdów 
do pracy za granicę. 
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WWiieellee  ddzziiaałłaańń  jjeesstt  rreeaalliizzoowwaannyycchh  rróówwnniieeżż  ww  ffoorrmmiiee  oonnlliinnee,,  aa  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowwee  nntt..  EEUURREESS
ssąą  wwiiaarryyggooddnnyymm  ii  rrzzeetteellnnyymm  źźrróóddłłeemm  iinnffoorrmmaaccjjii::

wwwwww..eeuurreess..eeuurrooppaa..eeuu - Portal Komisji Europejskiej, na którym można 
znaleźć oferty pracy oraz szczegółowe informacje 
o warunkach życia i pracy w krajach z obszaru
działania EURES,

wwwwww..eeuurreess..pprraaccaa..ggoovv..ppll  - polska strona sieci EURES, gdzie umieszczane są
aktualne informacje o wydarzeniach i działaniach 
sieci EURES w Polsce,

wwwwww..eeuurreess..ddwwuupp..ppll - strona prowadzona przez Wydział EURES, 
zamieszczane są na niej informacje o wydarzeniach
realizowanych na Dolnym Śląsku. 

KKoonnttaakktt  ww  sspprraawwaacchh  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  EEUURREESS::

>>>>>>  DDoollnnoośślląąsskkii  WWoojjeewwóóddzzkkii  UUrrzząądd  PPrraaccyy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
tel. 74/ 88 66 562, e-mail: marta.kedzierska@dwup.pl
tel. 74/ 88 66 565, e-mail: katarzyna.stettler@dwup.pl 

>>>>>>  FFiilliiaa  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  UUrrzzęędduu  PPrraaccyy  ww  JJeelleenniieejj  GGóórrzzee
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75/ 754 51 84, e-mail: malgorzata.kociuba@dwup.pl
tel. 75/ 754 51 79, e-mail: judyta.babiarz@dwup.pl

>>>>>>  FFiilliiaa  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  UUrrzzęędduu  PPrraaccyy  ww  LLeeggnniiccyy
pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
tel. 76/ 850 34 11, e-mail: dagmara.wilczynska@dwup.pl 

>>>>>>  FFiilliiaa  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  UUrrzzęędduu  PPrraaccyy  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel. 71/ 397 42 52, e-mail: marzena.nec@dwup.pl
tel. 71/ 397 43 10, e-mail: magdalena.wieczorek@dwup.pl
tel. 71/ 397 43 33, e-mail: anna.uznanska@dwup.pl
tel. 71/ 397 43 11, e-mail: marta.grochowska@dwup.pl
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4. EUROPEJSKI FUNDUSZ 
SPOŁECZNY
W DWUP funkcjonuje punkt kontaktowy zbierający
i upowszechniający informacje dotyczące realizowanych 
przy udziale DWUP programów i projektów finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS).

Usługi punktu kontaktowego skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych - zainteresowanych 
skorzystaniem z bezpłatnych form aktywizacji społecznej i zawodowej czy też zdobyciem
środków na realizację na Dolnym Śląsku projektów unijnych.
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WW  ppuunnkkcciiee  kkoonnttaakkttoowwyymm  mmoożżnnaa  ddoowwiieeddzziieećć  ssiięę  nnpp..::  

� kto i na jakich zasadach udziela bezzwrotnych unijnych dofinansowań, aby otworzyć
własną firmę; 

� kto organizuje współfinansowaną z EFS opiekę nad osobami niesamodzielnymi;
� do kogo zwrócić się o pomoc w znalezieniu pracy, podniesieniu kwalifikacji itp. 

Konsultanci pomagają również przedsiębiorcom w znalezieniu dofinansowanych szkoleń
i usług, dzięki którym mogą podnieść konkurencyjność swoich firm oraz wskazują 
możliwości zdobycia nowych pracowników korzystając z tzw. zachęt do zatrudnienia.  
Informacje o całości działań realizowanych z EFS publikowane są na specjalnie do tego celu
poświęconych i na bieżąco aktualizowanych stronach internetowych wwwwww..rrppoo..ddwwuupp..ppll  
oraz wwwwww..ppoowweerr..ddwwuupp..ppll.

Można skorzystać też z video poradników oraz realizowanych na żywo i nagranych 
audycji pt. Akademia Inspiracji DWUP na kanale YouTube Promocja DWUP. Prowadzony
jest również portal społecznościowy na facebook-u Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy, który jest źródłem najświeższych, zawsze rzetelnych i przydatnych
informacji o pomocy i ważnych inicjatywach, w których uczestniczy DWUP.

DDaannee  ppuunnkkttuu  kkoonnttaakkttoowweeggoo::

>>>>>>  FFiilliiaa  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  UUrrzzęędduu  PPrraaccyy  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu
Al. Armii Krajowej 54, 
50-541 Wrocław
tel. 71/39 74 110; 71/39 74 111
infolinia 0 800 300 376
e-mail: promocja@dwup.pl  
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5. KRAJOWY REJESTR 
AGENCJI ZATRUDNIENIA
Prowadzenie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną 
i wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka 
Województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego 
się o wpis. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
rejestr prowadzony jest przez Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.).

JJaakkiiee  uussłłuuggii  mmooggąą  śśwwiiaaddcczzyyćć  aaggeennccjjee  zzaattrruuddnniieenniiaa??    
��ppoośśrreeddnniiccttwwoo  pprraaccyy (w tym kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców 

zagranicznych) - pomoc osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach; 

��ddoorraaddzzttwwoo  ppeerrssoonnaallnnee - usługi doradcze wykonywane na rzecz pracodawców;
� ppoorraaddnniiccttwwoo  zzaawwooddoowwee - pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 

zatrudnienia oraz udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji 
zawodowych;

� pprraaccęę  ttyymmcczzaassoowwąą - kierowanie pracowników do wykonywania pracy tymczasowej 
na rzecz pracodawcy użytkownika.
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ZZaaddaanniiaa  DDWWUUPP::
� dokonywanie wpisu i zmian wpisu w rejestrze agencji zatrudnienia,
� wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu,
� wykreślanie z rejestru podmiotów niespełniających ustawowych warunków,
� przeprowadzanie kontroli agencji zatrudnienia.

GGddzziiee  sszzuukkaaćć  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  aaggeennccjjaacchh  zzaattrruuddnniieenniiaa??  

Rejestr agencji jest jawny, prowadzony w formie elektronicznej pod adresem: 
hhttttppss::////ssttoorr..pprraaccaa..ggoovv..ppll//ppoorrttaall//##//kkrraazz//wwyysszzuukkiiwwaarrkkaa

IInnffoorrmmaaccjjee  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  rróówwnniieeżż  oossoobbiiśścciiee  lluubb  tteelleeffoonniicczznniiee  ww::
>>>>>>  DDoollnnoośślląąsskkiimm  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  UUrrzzęęddzziiee  PPrraaccyy

Wydział Rynku Pracy
ul. Ogrodowa 5 b, 58-306 Wałbrzych, pok. 306
tel. 74/ 88 66 527; 74/ 88 66 561 
e-mail: beata.rut@dwup.pl; joanna.rochowiak@dwup.pl

a także na stronie wwwwww..ddwwuupp..ppll zzaakkłłaaddkkaa  RReejjeessttrr  AAggeennccjjii  ZZaattrruuddnniieenniiaa  ((KKRRAAZZ)).
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6. REJESTR INSTYTUCJI 
SZKOLENIOWYCH
Rejestr Instytucji Szkoleniowych to jedno z narzędzi rynku pracy
mających wpływ na upowszechnienie, zwiększenie dostępności 
i poprawę jakości usług szkoleniowych. Każda instytucja 
szkoleniowa zainteresowana prowadzeniem szkoleń osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem środków 
publicznych jest zobowiązana posiadać wpis do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych. Rejestr jest jawny, prowadzony 
w formie elektronicznej.

W Rejestrze Instytucji Szkoleniowych zawarte są dane dotyczące każdej zgłaszającej się
instytucji. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

� dane kontaktowe instytucji szkoleniowej;
� dane ogólne, takie jak: informacja czy instytucja jest publiczna, czy niepubliczna,

forma organizacyjna, rok powstania instytucji szkoleniowej, posiadanie przez instytucję
akredytacji lub innego certyfikatu jakości, wpis do ewidencji prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty;

� tematykę prowadzonego kształcenia (szkoleń i przygotowania zawodowego 
dorosłych); 

� charakterystykę kadry dydaktycznej;
� opis bazy lokalowej, jej wyposażenie oraz informację o współpracy z pracodawcami;
� informację o prowadzeniu oceny jakości szkoleń;
� informacje o liczbie uczestników objętych szkoleniem i/lub przygotowaniem 

zawodowym dorosłych;
� informacje o udzielanej nieodpłatnie pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia

lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji 
na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Szczegółowy tryb dokonywania wpisu do rejestru określa rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 781). Rozporządzenie określa też tryb wykreślania
instytucji, uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty.
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WWsszzeellkkiiee  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  RRIISS, w tym formularze wniosków o wpis do rejestru oraz baza
danych o zarejestrowanych instytucjach szkoleniowych znajdują się na stronie:  
hhttttpp::////ssttoorr..pprraaccaa..ggoovv..ppll//ppoorrttaall//##//rriiss  
lub na stronie wwwwww..ddwwuupp..ppll zzaakkłłaaddkkaa  RReejjeessttrr  IInnssttyyttuuccjjii  SSzzkkoolleenniioowwyycchh  ((RRIISS)).

IInnffoorrmmaaccjjee  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  rróówwnniieeżż  ww::

>>>>>>  WWyyddzziiaallee  RRyynnkkuu  PPrraaccyy
ul. Ogrodowa 5 b, 58-306 Wałbrzych, pok. 306 lub 307
e-mail: kamila.rys@dwup.pl; beata.rut@dwup.pl;
tel. 74/88 66 504; 74/88 66 547



7. KRAJOWY FUNDUSZ 
SZKOLENIOWY
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest rozwiązaniem 
systemowym adresowanym do pracodawców, wspomagającym 
przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób
pracujących.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z po-
wodu posiadania nieadekwatnych kompetencji w porównaniu do wymagań współczesne-
go rynku pracy i rozwoju gospodarki w tym wyzwań np. rozwoju nowych technologii. 

Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – na wniosek pracodawcy 
– kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie. Skorzystać z tych 
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środków może także sam pracodawca. Środki KFS są przeznaczone na finansowanie kursów,
studiów podyplomowych oraz egzaminów. Te środki muszą być jednak wydawane zgodnie
z priorytetami, które ustalane są corocznie przez ministra właściwego ds. pracy 
oraz Radę Rynku Pracy i podawane do ogólnej wiadomości przez powiatowe urzędy pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy,
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne,
jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, 
czy jest to umowa na czas nieokreślony czy określony, a także czy na pełny etat, czy tylko
na część etatu.

Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba prowadząca działalność
gospodarczą, niezatrudniająca żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców 
na podstawie umowy o dzieło. 

Wnioski pracodawców przyjmują i realizują dofinansowanie do kształcenia ustawicznego 
powiatowe urzędy pracy. Pracodawca chcąc aplikować o środki z KFS powinien zwrócić się
z wnioskiem do dyrektora powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu
na swoją siedzibę. 

Więcej informacji na stronie wwwwww..ddwwuupp..ppll, zzaakkłłaaddkkaa  KKrraajjoowwyy  FFuunndduusszz  SSzzkkoolleenniioowwyy
tel. 71/ 39 74 193 e-mail: kfs@dwup.pl.
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8. STATYSTYKI RYNKU PRACY

Na stronie internetowej urzędu wwwwww..ddwwuupp..ppll zzaakkłłaaddkkaa  SSttaattyyssttyykkaa  RRyynnkkuu  PPrraaccyy
regularnie publikowane są informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy m.in.: 

� dane dotyczące stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa 
dolnośląskiego, 

� dane dotyczące sytuacji osób bezrobotnych, w tym osób będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy,

� dane o liczbie wolnych miejsc pracy, 
� informacje o strukturze wydatków na aktywizację zawodową,
� oraz inne informacje odnoszące się do sytuacji na rynku pracy.



Informator o usługach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
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DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  ddoo  WWyyddzziiaałłuu  AAnnaalliizz  ii  SSttaattyyssttyykkii  RRyynnkkuu  PPrraaccyy::

>>>>>>  FFiilliiaa  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  UUrrzzęędduu  PPrraaccyy  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71/ 39 74 198, 71/ 39 74 190, 71/ 39 74 191



Informator o usługach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
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9. KOORDYNACJA SYSTEMÓW
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DWUP realizuje działania z zakresu koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

DDoo  ggłłóówwnnyycchh  zzaaddaańń  uurrzzęędduu  nnaalleeżżyy::

� rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach
określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
państw członkowskich Unii Europejskiej;

� stwierdzanie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej w przypadku bezrobotnego poszukującego pracy 
w Polsce. W tej procedurze Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę instytucji 
asystującej, nadzoruje sytuację osoby poszukującej pracy i przekazuje comiesięczne
informacje do instytucji, która przyznała transfer zasiłku. Środki finansowe 
są przekazywane przez instytucję zagraniczną osobie bezrobotnej bezpośrednio 
na wskazane konto.

� stwierdzenie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Polsce 
w przypadku bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego 
(dokument PD U2);

� wydawanie zaświadczeń PD U1 dotyczących potwierdzenia okresów zatrudnienia 
w Polsce, które służą do sumowania tych okresów w różnych krajach UE/EOG 
celem ustalenia uprawnień przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych;

� wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności 
wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

� wydawanie zaświadczeń potwierdzających wyjazd do pracy w byłej Niemieckiej 
Republice Demokratycznej lub Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej.
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DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  ddoo  WWyyddzziiaałłuu  KKoooorrddyynnaaccjjii  SSyysstteemmóóww  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiaa  SSppoołłeecczznneeggoo::

>>>>>>  DDoollnnoośślląąsskkii  WWoojjeewwóóddzzkkii  UUrrzząądd  PPrraaccyy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
e-mail: koordynacja@dwup.pl
tel. 76/ 85 03 403; 74/ 88 66 511; 74/ 88 66 512; 74/ 88 66 519; 74/ 88 66 508;
74/ 88 66 513; 74/ 88 66 544; 74/ 88 66 554; 74/ 88 66 501; 74/ 88 66 534 

Na stronie hhttttpp::////wwwwww..ddwwuupp..ppll//kksszzss oraz wwwwww..bbiipp..ddwwuupp..ppll znajduje się pełna informacja 
dot. koordynacji systemów zabezpieczenia, w tym druki niezbędne do pozyskania 
informacji o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia po zatrudnieniu w krajach UE/EOG.
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10. FUNDUSZ GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
(FGŚP)

� Do zadań DWUP należy m.in. wypłata zaległych wynagrodzeń w razie 
niewypłacalności (upadłości) pracodawcy. Tym zajmuje się Wydział Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

� Wypłata zaległych wynagrodzeń z FGŚP przekazywana jest w przypadku 
gdy pracodawca jest niewypłacalny - najczęściej oznacza to, że pozostaje w stanie 
upadłości lub gdy ze względu na zagrożenie niewypłacalnością pracodawca decyduje się
na restrukturyzację. Do wypłaty może dojść także gdy sąd gospodarczy oddali wniosek
o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków na przeprowadzenia postępowania;

WWyykkaazz  zzbbiioorrcczzyy  lluubb  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyy  oo  wwyyppłłaattęę  zzaalleeggłłeeggoo  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  ww  ppiieerrwwsszzeejj  
kkoolleejjnnoośśccii  mmoożżee  zzłłoożżyyćć::  
1) pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator, lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem

pracodawcy, w okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy lub
2) pracownik oraz inna uprawniona osoba. Może to nastąpić nie wcześniej, niż po upływie

dwóch tygodni od daty, w której powinien zostać sporządzony i złożony wykaz.

WWyyppłłaacciiee  zzee  śśrrooddkkóóww  FFuunndduusszzuu  ppooddlleeggaajjąą  nnaalleeżżnnoośśccii  ggłłóówwnnee  ((bbeezz  ooddsseetteekk))  zz  ttyyttuułłuu::
� wynagrodzenia za pracę,
� wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia 

za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), wynagrodzenia za czas innej 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

� wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby 
(płatnego ze środków pracodawcy),

� wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
� dodatku wyrównawczego,
� odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników,

� odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 
Kodeksu Pracy,

� ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należnego za rok
kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający.
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Formularze do pobrania na stronie wwwwww..ffggsspp..ggoovv..ppll

WWNNIIOOSSEEKK  oo  wwyyppłłaattęę  śśwwiiaaddcczzeeńń  zz  ttyyttuułłuu  nniieezzaassppookkoojjoonnyycchh  rroosszzcczzeeńń  pprraaccoowwnniicczzyycchh
hhttttppss::////ggeenneerraattoorr..mmrriippss..ggoovv..ppll//wwnniioosseekk__iinnddyywwiidduuaallnnyy//wwnniioosseekk

ZZBBIIOORRCCZZYY  WWYYKKAAZZ  nniieezzaassppookkoojjoonnyycchh  rroosszzcczzeeńń  pprraaccoowwnniicczzyycchh
hhttttppss::////ggeenneerraattoorr..mmrriippss..ggoovv..ppll//wwyykkaazz__zzbbiioorrcczzyy//ddaannee__ppooddssttaawwoowwee

UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYY  WWYYKKAAZZ  nniieezzaassppookkoojjoonnyycchh  rroosszzcczzeeńń  pprraaccoowwnniicczzyycchh
hhttttppss::////ggeenneerraattoorr..mmrriippss..ggoovv..ppll//wwyykkaazz__uuzzuuppeellnniiaajjaaccyy22//ddaannee__ppooddssttaawwoowwee

� Od 01-04-2020 w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” ze środków FGŚP wypłacano
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku
spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. 

PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa::
�Ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508),
�Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

pracodawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 7), 
� Rozporządzenie z dnia 24 października 2017r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2041), 

� Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 ze zm.).

DDaannee  WWyyddzziiaałłuu  FFuunndduusszzuu  GGwwaarraannttoowwaannyycchh  ŚŚwwiiaaddcczzeeńń  PPrraaccoowwnniicczzyycchh::  

>>>>>>  DDoollnnoośślląąsskkii  WWoojjeewwóóddzzkkii  UUrrzząądd  PPrraaccyy
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel. 71/72 63 688 i 71/72 63 689
e-mail: fgsp@dwup.pl
Strona internetowa: wwwwww..ffggsspp..ggoovv..ppll

Informator o usługach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.



Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych

tel. 74/ 88 66 500,
e-mai: walbrzych.dwup@dwup.pl

Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel. 71/ 397 42 00,

e-mai: wroclaw.dwup@dwup.pl

Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75/ 754 51 70

e-mai: jeleniagora.dwup@dwup.pl

Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Legnicy

pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
tel. 76/ 850 34 00,

e-mai: legnica.dwup@dwup.pl

INFORMATOR 
O USŁUGACH

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
dla bezrobotnych, poszukujących pracy 

oraz pracodawców


