
 
 

 
 

 
 

Ogłoszenie o naborze – STAŻ osoby powyżej 30 roku życia 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla 
osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod 
tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie 
Konińskim (V)”. 
 
 
I. Pracodawcy składają wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,                      

ul. Zakładowa 4, w pokoju 125 (I piętro), w godzinach od 800 do 1400. Nabór trwa                   
od 21 stycznia 2019 do odwołania. 

 
 
II. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia                 

z ustalonym II profilem pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:  
 osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy), 
 osoby z niepełnosprawnościami,  
 osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym), 
 osoby w wieku 50 lat i więcej,  

 
 
III. Wnioski Pracodawców po przejściu oceny formalnej będą rozpatrywane pod względem 

kryteriów jakie spełnia osoba bezrobotna wskazana we wniosku. Każda osoba 
bezrobotna wskazana przez Pracodawcę oceniana będzie według następującej skali 
punktowej:  
 osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt, 
 osoby z niepełnosprawnościami – 1 punkt, 
 osoby o niskich kwalifikacjach – 1 punkt, 
 osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt. 
Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej 
będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. 

 
IV. Miejsce organizacji stażu musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub 

Miasta Konina. 
 
V. „Komisja ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu” będzie rozpatrywała 

wnioski sukcesywnie. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru będą rozpatrywane 
według kryteriów określonych w niniejszym naborze. 

 
VI. Informacje merytoryczne dotyczące realizacji staży – pokój 125, tel.: 63 247 78 38. 
 
 



VII. Ważne informacje dotyczące naboru: 
1. Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o zorganizowanie stażu 

dla osób bezrobotnych” dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Druk wniosku jest dostępny na stronie www.konin.praca.gov.pl, lub w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w pok. 125 

2. W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej 
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)” Powiatowy Urząd 
Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak 
również do rezygnacji z zawarcia umów o zorganizowanie stażu. 

3. W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek 
pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Powiatowy Urząd 
Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym naborze. 

4. Do obowiązków pracodawcy należy skierowanie bezrobotnego (na swój koszt)               
na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do odbywania stażu, chyba 
że bezrobotny posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. 

 


