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Co to jest Indywidualny Plan Działania?
Indywidualny Plan Działania (IPD), to plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy
wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.
Pomoc udzielana przez powiatowy urząd pracy w ramach IPD jest dostosowana do twoich
indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem twojego wykształcenia, doświadczenia
zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

Kto, kiedy i na jakiej podstawie przygotowuje IPD?
IPD przygotowany jest przez doradcę klienta we współpracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy.
Jeżeli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym to twoje IPD zostanie przygotowane obowiązkowo nie
później niż 60 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy.
Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracy, doradca klienta może przygotować dla ciebie IPD w oparciu o
uzyskane od ciebie informacje.

Co zawiera IPD?
W IPD zawarte są m.in.:
działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie, np.
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;
działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w
celu poszukiwania pracy, np. przeglądanie ofert pracy na stronie CBOP;
planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu
pracy;
termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Monitoring IPD
Powiatowy urząd pracy w okresie realizacji IPD ma obowiązek kontaktowania się z tobą co najmniej raz
na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD. Kontakt
ten może być realizowany przez powiatowy urząd pracy w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub
wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Czy można zmieniać IPD w jego trakcie?
Jeżeli twoja sytuacja jako bezrobotnego lub poszukującego pracy ulegnie zmianie, doradca klienta w
porozumieniu z tobą może dokonać stosownych zmian w IPD.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022
r. poz. 690, z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 34a, art. 91 ust. 3 pkt 1.
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