Data: .................................................

............................................
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WNIOSEK
O ZORGANIZOWANIE STAŻU
I.
Zgłaszam możliwość zorganizowania
zarejestrowanych w urzędzie pracy.

stażu

dla

...............(liczba

osób)

bezrobotnych

1. Dane organizatora:
a) Nazwa organizator lub imię i nazwisko
.....................................................................................................................................................
b) Siedziba i miejsce prowadzenia działalności, telefon, faks, e-mail
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
c) Forma prawna
...............................................................................................................................................
d) Rodzaj działalności
...............................................................................................................................................
e) Data rozpoczęcia działalności
................................................................................................................................................
f) Liczba zatrudnionych pracowników
................................................................................................................................................
.
g) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) .....................................................................................
h) Regon .....................................................................................................................................
i) Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizatora
................................................................................................................................................
2. Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać
staż .......................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko, stanowisko opiekuna bezrobotnego
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Proponowany okres odbywania stażu (nie krótszy niż 3 miesiące)
Od dnia ................................................ do dnia ...................................................................
5. Opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu
- program w załączeniu
a) Nazwa zawodu – zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności
..............................................................................................................................................
b) nazwa komórki organizacyjnej, w której odbywać się będzie staż – miejsce odbywania stażu
................................................................................................................................................

c) nazwa stanowiska pracy
...............................................................................................................................................
d) zakres zadań zawodowych
...............................................................................................................................................
6. Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
a) poziom wykształcenia
...............................................................................................................................................
b) minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu
...............................................................................................................................................
7. Organizator może wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmie na staż
................................................................................................................................................
8. Możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu:
czas określony
czas nie określony

- .......................................
- .......................................

II.
DANE DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY
1. Informacja dotycząca korzystania przez zakład pracy ze środków finansowych Funduszu Pracy na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:
Lp

1
2
3
4

Formy pomocy

Liczba osób skierowanych w latach

Liczba osób zatrudnionych po
zakończeniu formy pomocy

2007

2007

2008

2009

2008

2009

Staże
Przygotowania zawodowe
Prace interwencyjne
Doposażenie lub wyposażenie
stanowiska pracy, jednorazowe
środki na działalność gospodarczą

2. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienie w zakładzie przedstawiało
się następująco
L.p.

Miesiąc, rok

Liczba pracowników stałych

Liczba pracowników ogółem

1
2
3
4
5
6

3. Zakład JEST - NIE JEST * postawiony w stan upadłości, likwidacji (* niepotrzebne skreślić).

................................................
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Załączniki do wniosku:
1. Program stażu.
2. Oświadczenie Organizatora (pod odpowiedzialnością karną ) o nieposiadaniu zadłużenia z tytułu należności
podatkowych oraz o bieżącym opłacaniu składek ZUS
3. Kserokopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru
przedsiębiorców , w przypadku instytucji pożytku publicznego podstawę prawną jej działania wraz z kserokopią
dokumentu potwierdzającego osobę kierującą jednostką organizacyjną
4. W przypadku spółek cywilnych – kserokopię umowy spółki.
5. NIP (kopia + oryginał do wglądu).
6. REGON (kopia + oryginał do wglądu).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYJAŚNIENIA:
I
1. Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
2.

Staż może odbywać się w okresie od 3 do 12 miesięcy, bez nawiązania stosunku pracy.
Do odbycia stażu mogą zostać skierowani bezrobotni do 25 roku życia, lub do 27 roku życia w przypadku
ukończenia studiów rok od ich ukończenia .

3.

Staż może odbywać się przez okres od 3 do 6 miesięcy , bez nawiązywania stosunku pracy dla :

bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet ,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, lub
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia , lub
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych , bez doświadczenia zawodowego lub
bezwykształcenia średniego, lub
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia , lub
- bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, lub
- bezrobotnych niepełnosprawnych
4. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym
stanowisku pracy , na którym wcześniej odbywał staż , przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
5. U organizatora stażu, który jest pracodawcą , staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie
-

przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy.

6. U organizatora stażu , który nie jest pracodawcą , staż może odbywać jednocześnie jeden
bezrobotny.

INFORMACJA
Wnioski wypełnione nieczytelnie bądź nie zawierające kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

............................................
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PROGRAM STAŻU
1. Nazwa zawodu lub specjalności, której program dotyczy :
............................................................................................................................................................

Lp.

2.

Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego

Orientacyjna
liczba
godzin

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:

.................................................................................................................................
3. Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:

.............................................................................................................................

...................................................
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