KOMUNIKAT NR 5 / 2021
NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU
1.

Z dniem 19.01.2021 r. uruchamia się nabór wniosków pracodawców/przedsiębiorców
o organizację stażu dla osób bezrobotnych, w tym w szczególności:
1)

poniżej 30 roku życia, należących do kategorii NEET1 i/lub poniżej 30 roku życia, którzy
uczestniczyli w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO,

2)

od 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50
lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne tj.
pozostające bez pracy od co najmniej 12 miesięcy, osoby o niskich kwalifikacjach tj. do
średniego wykształcenia włącznie, imigranci, reemigranci,

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie.

1

2.

Kompletne wnioski na obowiązującym druku – wersja CAZ-IR-ST-1/12 przyjmowane będą
w procedurze ciągłej do dnia wyczerpania środków. Dokumenty należy złożyć do urny na
parterze Urzędu Pracy w Kościerzynie lub wysłać pocztą tradycyjną.

3.

W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy planowaną w tej turze liczbę
stażystów, Urząd ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. Urzędu informację o
częściowym lub całkowitym zamknięciu naboru wniosków. Wnioski złożone po zakończeniu
naboru nie będą rozpatrywane, a po wyczerpaniu środków rozpatrywane będą negatywnie
(decyduje data fizycznego wpływu wniosku do Urzędu).

4.

Wnioski puste, wypełnione częściowo i/lub niekompletne, bez wymaganych załączników i/lub
wypełnione nieczytelnie będą rozpatrywane negatywnie.

5.

Pozytywnie akceptowane będą jedynie wnioski pracodawców/przedsiębiorców
deklarujących w 100% gwarancję zatrudnienia po zrealizowaniu stażu – zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi (wersja z dnia 19.01.2021 r.), tj. umowa o pracę na okres co
najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w przypadku jednostek sektora
budżetowego co najmniej ½ czasu pracy.

6.

Wnioski złożone w ramach naboru będą oceniane dodatkowo pod kątem spełniania kryteriów
kwalifikujących dany wniosek do poszczególnych źródeł finansowania wymienionych
w ust. 7, w związku z czym tut. Urząd zastrzega sobie możliwość postawienia Wnioskodawcy
dodatkowych wymogów dotyczących m.in. osób kierowanych na staż czy złożenia
odpowiedniej deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu.

7.

Wnioski zaakceptowane pozytywnie w ramach niniejszego naboru będą finansowane ze
środków Funduszu Pracy w ramach:


Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój1,



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,



Algorytmu.

PO WER - stażami objęte zostaną osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z tzw. kategorii NEET tj. osoby, które nie
pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w systemie
szkolnym w trybie dziennym) albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki oraz które nie szkoliły się w okresie ostatnich 4
tygodni ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku:
 osób do 25 r. ż. rozpoczęcie udziału w projekcie musi nastąpić w terminie do 4 miesięcy od daty rejestracji jako osoby
bezrobotnej w tut. Urzędzie,
 osób powyżej 25 r. ż. (a poniżej 30 r. ż.) rozpoczęcie udziału w projekcie jest niezależne od daty rejestracji.

8.

W przypadku braku wskazania kandydata/ów do odbycia stażu we wniosku tut. Urząd skieruje
do Wnioskodawcy osoby bezrobotne celem wyłonienia odpowiedniego kandydata do odbycia
stażu pod warunkiem wskazania takiej opcji przez Wnioskodawcę we wniosku o zorganizowanie
stażu.

9.

Kwota przewidzianych środków i liczba osób kierowanych na staże są ograniczone i różne
w zależności od źródła finansowania.

10. Staże będą odbywać się m.in. zgodnie z:


Wytycznymi na 2021 r. w zakresie organizacji staży zawodowych obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, oraz



Regulaminem organizacji staży dla bezrobotnych z terenu powiatu kościerskiego (wersja
z dnia 23.01.2019 r.).

(dokumenty te oraz druk wniosku (CAZ-IR-ST-1/12) o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
dostępne są na stronie internetowej http://koscierzyna.praca.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu).
11. W przypadku niewywiązania się pracodawcy/przedsiębiorcy z gwarancji
rozwiązania umowy stażowej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
z negatywnymi konsekwencji dla tego pracodawcy/przedsiębiorcy, m.in. w
kary pieniężnej i/lub braku możliwości przyznania dalszego wsparcia w
FP/EFS/PFRON.

zatrudnienia lub
może wiązać się
postaci nałożenia
ramach środków

12. Wnioskodawcy ubiegający się o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zobowiązani są do
skierowania tych osób na badania lekarskie wymagane na danym stanowisku pracy (zgodnie
z obowiązującymi przepisami) i pokrycia kosztów tych badań z własnych środków. Wynik
badania lekarskiego należy dostarczyć do tut. Urzędu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy o zorganizowanie stażu.
13. W zakresie staży nie przewiduje się zwrotu kosztów przejazdu do/z miejsca odbywania stażu dla
osób odbywających staż.
14. Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie,
ul. Tkaczyka 1, pok. nr 15 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. 58 680-20-84.
Kościerzyna, dnia 19.01.2021 r.

Seweryn Jereczek
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie

