Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Aktualności
ROZLICZENIE WSPARCIA NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY
18 styczeń 2022
Szanowni Beneficjenci TARCZY ! Zakończyliśmy pierwszy - wstępny etap rozliczeń Państwa wniosków.
Jeżeli weryfikacja formalna przebiegła pomyślnie - o wyniku wstępnego rozliczenia powiadomiliśmy
Państwa pismem przesłanym pocztą lub przez portal praca.gov.pl. ...
Więcej

Informacja o działalności agencji zatrudnienia za 2021 rok.
21 grudzień 2021
Informujemy, że agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania w terminie od 1 stycznia 2022 r.
do 31 stycznia 2022 r. informacji o działalności za 2021 r. Informacja o działalności agencji może
zostać złożona w formie elektronicznej lub papierowej. Więcej informacji zna...
Więcej

Informacja o kontynuacji działalności w RIS w 2022 roku.
21 grudzień 2021
Przypominamy, że instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym
roku kalendarzowym, podając w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r...
Więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na lepszy dolnośląski
rynek pracy!
12 listopad 2021
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która została
przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. O wyborze konkretnych
działań decydują sami pracodawcy. – Krajowy Fundusz Szkoleniowy działa już od 7...
Więcej

Tarcza antykryzysowa Covid-19 w DWUP DOFINANSOWANIA
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W
FIRMACH Z PKD 47.11.Z ALBO 47.19.Z (tzw. SKLEPIKI
SZKOLNE) – dostępne od lipca 2021 r.
15 lipiec 2021
Znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych wprowadziła możliwość ubiegania się o dofinansowania wynagrodzeń pracowników
zatr...
Więcej

Dostępne do czerwca 2021 r.. Dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników (art. 15gga, art. 15gg, art.15g)
14 lipiec 2021
Tarcza antykryzysowa Covid-19 w DWUP dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – czerwiec
2021 r. – zobacz nagranie Tarcza antykryzysowa. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (art.
15 gga, art. 15 gg, art.15 g) Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochro...
Więcej

Badania Rynku Pracy
05 lipiec 2021
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczął badanie czynników warunkujących
utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa
dolnośląskiego. Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społ...
Więcej

Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne zdjęcia do CV Bezpłatne udostępnienie Kreatora Zdjęć do CV w celu
podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy
10 czerwiec 2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii objęło patronatem akcję „Kreuj obraz zawodowy.
Profesjonalne zdjęcia do CV - Bezpłatne udostępnienie Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia
konkurencyjności kandydata na rynku pracy” Serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD....
Więcej

Tarcza 9.0 art. 15gga ustawy - nowe branże objęte pomocą
oraz wydłużony do 30 czerwca 2021 r. termin na składanie
wniosków o dofinansowanie.
23 kwiecień 2021
Od 26 kwietnia 2021 roku wchodzi w życie Rozporządzenie RM z dnia 16 kwietnia 2021 zmieniające
rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.713). Zobacz: aktualne informacje, zasady, instrukcje, za...
Więcej

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych
branż FGŚP (art. 15gga)
02 marzec 2021
Informację o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników z określonych branż (VIA-WOMPP - art. 15gga)
znajdziecie Państwo na -

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze Świadczenia
wypłacone na rzecz ochrony miejsc pracy (dotacja) ze środk&oacut...
Więcej

Ważne !!! Różne terminy składania wniosków z art.15 gga
(Tarcza 6.0 – do 28 lutego 2021 r.; Tarcza 7.0 – do 31 marca
2021 r.) - w zależności od PKD.
16 luty 2021
Przedsiębiorcy, których przeważający rodzaj działalności gospodarczej: jest wpisany do rejestru Regon
- w brzmieniu na 30 września 2020 r. - pod kodami PKD, wymienionymi w art. 15 gga ustawy (Tarcza
6.0) tj. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56...
Więcej

Tarcza 6.0 art. 15gga ustawy - nowe branże objęte pomocą
oraz wydłużony do 31 marca 2021 r. termin na składanie
wniosków o dofinansowanie.
25 styczeń 2021
Od 1 lutego 2021 roku zostaje rozszerzona lista działalności uprawnionych do uzyskania
dofinansowania do wynagrodzeń w ramach art. 15gga ustawy . Pomoc będzie udzielana również
przedsiębiorcom, którzy prowadzili jako rodzaj przeważającej działalność gospodarczej – zg...
Więcej

Komunikat dla wnioskodawców – od 21.01.2021 roku
dofinansowania wypłacamy jako pomoc publiczną
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne
związane z COVID -19
21 styczeń 2021
Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy umożliwiający wypłatę dofinansowań do
wynagrodzeń pracowników z art. 15gga ustawy [1] jako pomoc publiczną rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne związane z COVID -19 [2]. W związku z powyższym od 21.01.2021 roku
uruch...
Więcej

Komunikat dla wnioskodawców
08 styczeń 2021
Szanowni Państwo, aby uruchomić wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w
ramach tarczy 6.0 z art. 15gga ustawy [1] Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techologii tymczasowo
wyraziło zgodę na uzyskanie tej pomocy jako pomoc de minimis [2] zamiast założonej pierwot...
Więcej

Dowiedz się więcej o Tarczy 6.0 – zasady obowiązujące do

27.02.2020 r.
21 grudzień 2020
Nowelizacja ustawy „covidowej”, tzw. tarcza 6.0, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych umożliwia dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u
przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów (o 40%) i ...
Więcej
1 2 3 > Last ›

