
 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1  

ogłasza nabór dla Organizatorów stażu 

na organizację miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych  

w ramach projektu: „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi”  

współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 

I. O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorcy 

niezatrudniający pracowników, organizacje pozarządowe lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące                       

i prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej 

posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm./. 

 

II. Oferta naboru obejmuje zorganizowanie programu stażu u Organizatorów na okres 6 miesięcy, do 

wyczerpania limitu środków finansowych. 

 

III. Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy może skierować do odbycia stażu                       

u Organizatora stażu bez nawiązywania stosunku pracy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP                         

w Płocku, które po raz pierwszy rozpoczną udział w projekcie systemowym oraz znajdują się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy tj. spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

 

 bezrobotny do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który na dzień zastosowania wobec niego usług 

lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia), 

 bezrobotny długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu 

i przygotowania zawodowego dorosłych), 

 bezrobotny powyżej 50 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego 

usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia), 

 bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do 

wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem 

instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez 

doświadczenia zawodowego (oznacza to bezrobotnego nie posiadającego doświadczenia uzyskanego         

w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy) lub bez wykształcenia średniego, 

 bezrobotny niepełnosprawny, 

 bezrobotny w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie 

poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia. 

 

Z uwagi na założenia Planu Działania na 2013 rok w ramach PO KL, priorytetowo wsparciem w ramach 

programu zostaną objęci bezrobotni należący do jednej lub kilku wymienionych grup: osoby w wieku 

poniżej 30 roku życia (co najmniej 50% uczestników), osoby w wieku powyżej 50 roku życia (co najmniej 

20% uczestników) lub osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej 10% uczestników). 

 

Celem stażu jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania pracy na danym 

stanowisku lub w zawodzie po jego zakończeniu. 

IV. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Organizatora stażu: 



- wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników w siedzibie PUP w Płocku, ul. Kostrogaj 1, pokój 

nr 21 (I piętro), sekretariat Urzędu pokój nr 26 (I piętro) oraz za pośrednictwem poczty, z wyłączeniem 

poczty elektronicznej.  

 

V. Podstawowymi kryteriami doboru organizatorów miejsc odbywania stażu są warunki przewidziane                   

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/ oraz: 

- ocena dotychczasowej współpracy z tut. urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów, 

- nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku do urzędu skarbowego. 
 

Dodatkowo zgodnie z rekomendacjami będącymi wynikiem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego 

projektu promowani będę organizatorzy stażu, którzy oferują staż dla osób bezrobotnych: po 45 roku życia 

lub osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru można uzyskać 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, 

ul. Kostrogaj 1, 

pokój nr 21, telefon: 24/267-46-73 

oraz na stronie internetowej www.pupplock.pl 

 


