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UWAGA PRACODAWCY i PRZEDSIĘBIORCY
deklarujący zatrudnienie po stażu
(I nabór – Fundusz Pracy)

Informujemy, iż w okresie od dnia 10 lipca 2014r. do dnia 22 lipca 2014r.
przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.
Zasady organizacji staży:
1. Deklarowane zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na okres
co najmniej 4 miesięcy tj:
a) umowa o pracę - w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
( nie mniejszym niż ½ etatu ),
b) umowa zlecenia.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i na umowę zlecenia,
do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu
zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym stażu.
2. Okres stażu - 4 miesiące.
3. Staże nie będą organizowane dla bezrobotnego: małżonka, rodzica,
rodzeństwa oraz dziecka organizatora stażu.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie uwzględniane:
- wywiązywanie się z wcześniej zawartej umowy w zakresie zatrudnienia osób
bezrobotnych po zakończonym stażu (pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy nie
wywiązali się z umowy, będą mogli ubiegać się o ponowne zorganizowanie stażu po
9 miesiącach, licząc od dnia nie wywiązania się z umowy),
- w przypadku osób bezrobotnych, które rozpoczęły działalność gospodarczą przy
wsparciu środkami Funduszu Pracy lub EFS, o staż będą mogły ubiegać się po 6-ciu
miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i po zadeklarowaniu zatrudnienia
osoby bezrobotnej po jego zakończeniu.
Wnioski o zorganizowanie staży można pobrać ze strony internetowej
https://bialapodlaska.praca.gov.pl/nabory/?p_auth=rLh8RxAx&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusi... 1/2
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www.pupbialapodlaska.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej,
Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu.
Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski można składać w:
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 – Dział Instrumentów
Rynku Pracy (pokój nr 2), oraz
- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta
25 („mały" internat „EKONOMIKA" – pokój nr 10), lub
- przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).
UWAGA: Liczba przyznanych organizatorowi staży uzależniona będzie od
ogólnej liczby złożonych wniosków i finansowych możliwości w tym zakresie.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców i
przedsiębiorców, którzy w br. nie ubiegali się o organizację staży.
Pozostałe wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
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