
Projekt: „Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy“
Nr Projektu: WND-POKL.07.02.01-04-061/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU.

Nr projektu: WND-POKL.07.02.01-04-061/12, Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Numer i nazwa Działania: 7.2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Numer i nazwa poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Instytucja Pośrednicząca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Beneficjent: Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c., ul. Waryńskiego 104, Grudziądz
Nr konkursu: 1/POKL/7.2.1/2012, Tytuł projektu: Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2012 r do 31.12.2013, Obszar realizacji projektu: Powiat wąbrzeski, Gmina Płużnica.

Wartość projektu ogółem: 871 437,58 PLN, Środki przekazanie z budżetu Unii Europejskiej: 740 721,94 PLN, Środki przekazane z budżetu 
krajowego: 130 715,64 PLN

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji w 2013 roku staży  dla 50 osób (po 10  

osób w V, VI, VII, VIII, IX 2013 r.). Zapraszamy pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla  

osób bezrobotnych do składania wniosków w terminie od 26.02.2013 do 15.03.2013r. w siedzibie biura projektu, które mieści się  

w Przedszkolu Chata Małego Skrzata w Płąchawach 87-214. 

Staże realizowane będą w ramach projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy” współfinansowanego ze  

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII.  

Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.2  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  i  wzmocnienie  sektora  ekonomii  społecznej,  

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą o przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu wniosku do siedziby biura  
projektu.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych 
nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (nie ma również procedury odwoławczej 
od odmowy przyznania stażu).

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych uwzględniane będą w szczególności następujące 
dodatkowe kryteria: 

• zapewnienie zatrudnienia lub powierzenia wykonywania pracy osobie odbywającej staż po jego 
zakończeniu na okres co najmniej trzech  miesięcy,

• kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku, 

• stan zatrudnienia u pracodawcy w ostatnim okresie, występujące w nim zmiany oraz ich przyczyny,

• program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,  z 
uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 

• okres działania firmy na rynku,

• przeprowadzenie wizytacji miejsca, gdzie będzie organizowany staż i wyniki oceny warunków do 
zorganizowania stażu.
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Z uwagi na obowiązujące przy realizacji projektu kryteria dostępu staże będą głównie adresowane 
do osób bezrobotnych:

• długotrwale bezrobotnych

• po 50 roku życia,

• między 18 a 24 rokiem życia

• z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w siedzibie biura projektu w Przedszkolu Chata 
Małego Skrzata w Płąchawach, gdzie realizowany jest projekt oraz pod numerami telefonu:791 871 464

lub 793 286 710 w godzinach od 8:00 do 17:00

Formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej 
www.edukacja.grudziadz.com

Pracodawcy  mogą  składać  wnioski  o  zorganizowanie  stażu  wyłącznie  dla  osób  będących  uczestnikami  w/w  projektu, 

spełniających co najmniej dwa z niżej wymienionych kryteriów:

1. Osoba bezrobotna 

2. Osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 

12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego) 

3. Osoba niepełnosprawna (posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 

4. Osoba w wieku 18-24 lata 

5. Osoba w wieku 50-64 lata 

UWAGA!

1. Wnioski  organizatorów  stażu,  nie  wypełnione  w  całości  lub  bez  wymaganych  załączników  nie  będą 

rozpatrywane.

2. Przy wyborze uczestników do projektu nie ma znaczenia kolejność składania wniosku.

Wnioski rozpatrywane będą 30.04.2013 r.

Podstawową zasadą jaką kierować się będzie Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. przy pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku jest zapewnienie zatrudnienia po zakończonym stażu minimum 25% osób uczestniczących w 

projekcie tj. 13 osobom na minimum 3 miesiące w okresie maksymalnie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

na umowie o pracę lub umowę cywilnoprawną z wynagrodzeniem minimalnym 1.500 zł miesięcznie oraz przedłożenie 

wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami).

Planowana liczba do objęcia wsparciem: 50 osób

Okres trwania stażu: 4 miesiące. 
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…..........................., dn. ..................................
…………………………...

pieczęć firmowa

Koordynator Projektu 

„Integracja Społeczna i Zawodowa w KIS w Płużnicy”

Biuro Projektu przy Niepublicznym Przedszkolu 

Chata Małego Skrzata w Płąchawach, 87-214 Płąchawy

W N I O S E K
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Zgodnie  z art.  53 ust.  1,  1a i  2  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy (t.j.  Dz.U.  z 2008r.  
nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009r. nr 142, poz. 1160) występuję o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Integracja społeczna i  
zawodowa w KIS w Płużnicy“, Nr Projektu: WND-POKL.07.02.01-04-061/12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

I. Organizator (pełna nazwa i adres siedziby organizatora):

……………………………………………………………………………………………………………..

telefon……….…….…..…… faks ……………..………….e-mail ……….….…………………. 

REGON   EKD(PKD) 
NIP --- 
Osoba upoważniona do reprezentowania organizatora: imię i nazwisko 

………………………………....., stanowisko służbowe …………………………, e-mail 

…………………………, telefon kontaktowy ………………………...….
Osoba  wyznaczona  do  kontaktu  z  Grudziądzkim  Centrum  Edukacji  Abak  s.c.:  imię  i  nazwisko 

………………………………......,  stanowisko  służbowe  …………………………,  e-mail 

…………………………, telefon kontaktowy ……………………….…...
Forma prawna organizatora:  
Rodzaj działalności: 
Data rozpoczęcia prowadzenia działalności:
Forma opodatkowania:
Liczba osób obecnie zatrudnionych w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy: 
Liczba osób odbywających staż u organizatora w dniu składania wniosku: 
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II. Dane dotyczące stanowisk pracy, na które osoby bezrobotne będą kierowane do odbycia stażu:

L.p. nazwa zawodu lub specjalności wraz z kodem zgodnie 
z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy ilość miejsc pożądane kwalifikacje, poziom wykształcenia, predyspozycje 

psychofizyczne i zdrowotne

1.

2.

1. Miejsce odbywania stażu (adres) ........................................................................................................ ..
................................................................................................................................................................

2. Opiekun osoby/osób objętej/ych programem stażu: imię i nazwisko ………….…………..…………, 
zajmowane stanowisko: …………………..…….., telefon służbowy: ………..…..............

3. Wnioskuję  o  skierowanie  (liczba  osób)  ….........  bezrobotnego/ych  do  odbycia  4-miesięcznego 
stażu.

4. Po zakończeniu stażu zatrudnię ......... bezrobotnego/ych, na czas nieokreślony/określony w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

5. Godziny pracy stażysty ........................................
6. Kandydat do odbycia stażu: imię i nazwisko ……………………………………                 

data urodzenia……………… adres zameldowania …………………………………
jeżeli jest uczestnikiem w/w projektu.

III. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie organizowania staży i przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy dla osób bezrobotnych w okresie ostatnich 3 lat

forma aktywizacji zawodowej
(prace interwencyjne, roboty 

publiczne, staż, przyg.zawodowe)
NUMER UMOWY

liczba osób przyjętych przez 
organizatora w ramach ww. 

formy aktywizacji zawodowej

liczba osób zatrudnionych po 
zakończeniu subsydiowanego 

zatrudnienia, stażu lub 
przygotowania zawodowego

liczba osób, które są zatrudnione do dnia 
dzisiejszego po zakończonym okresie 

subsydiowanego zatrudnienia, stażu lub 
przygotowania zawodowego

IV. Dodatkowe informacje

1. Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. w terminie do 2 tygodni od daty rozpatrzenia wniosku zamieści na stronie  
internetowej informację o zawartych umowach.
2. Wniosek rozpatrzony pozytywnie ulega przedawnieniu, jeżeli w ciągu 60 dni od daty rozpatrzenia nie zostanie zawarta  
umowa między organizatorem a pracodawcą.
3. Wnioski  przedsiębiorców,  którzy  nie  zatrudniają  pracowników  na  zasadach  przewidzianych  dla  pracodawców mogą 
zostać pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu.
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, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
7. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi 

odbywającymi staż.
8. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego 

będącego osobą niepełnosprawną posiadającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 
Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. 

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55, info@edukacja.grudziadz.com
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godzin  tygodniowo,  jeżeli  lekarz  przeprowadzający  badania  profilaktyczne  pracowników  
lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie  
o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

9. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odby-
wania stażu.

10. Rozpoczęcie  odbywania  stażu  może  nastąpić  tylko  i  wyłącznie  po  zawarciu  umowy  o  zorganizowanie  stażu  dla  osób 
bezrobotnych pomiędzy Organizatorem a pracodawcą.

V. Oświadczenie organizatora
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń (art. 233 §1 i §2 k.k.) 
oświadczam, że:
a) w okresie ostatnich 6 miesięcy nie dokonałam/em zwolnień pracowników z przyczyn nie dotyczących pracowników,
b) nie toczy się w stosunku do jednostki, którą reprezentuję, postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek 
o jej likwidację.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej przez Organizatora stażu danych zawartych we wniosku dla potrzeb 
niezbędnych do jego rozpatrzenia i realizacji wymogów art. 59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i  
instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia  
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…………………………...
podpis i pieczęć imienna organizatora 

Załączniki obligatoryjne:

1. Program stażu sporządzany odrębnie dla każdego stanowiska ( załącznik nr 1 ).

2. Aktualny dokument potwierdzający formę prawną podmiotu:
• w przypadku osób fizycznych – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności  

gospodarczej, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk CEIDG 

pobrany ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc 
przed dniem złożenia wniosku,

• w  przypadku  spółki  cywilnej  –  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopia  umowy  spółki  cywilnej  
oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do 
Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (wydruk  CEIDG  pobrany  ze  strony  internetowej  CEIDG 

(http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl)  wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku wszyst-
kich wspólników, 

• w przypadku spółek z o. o., spółek akcyjnych, stowarzyszeń i innych podmiotów potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON,

• w przypadku szkół i przedszkoli, urzędów publicznych itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia aktu założycielskie-
go lub pierwszych stron statutu, NIP, REGON.

3.   Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS (załącznik nr 2).

4.  Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności we wskazanym miejscu odbywania stażu           (doty-
czy przypadku, kiedy miejsce odbywania stażu nie jest w siedzibie firmy, a adres ten nie widnieje w żadnym                                 z powyższych 
załączników).

5. Uwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Organizatora. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisują-
ca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.

Dokumenty  złożone  w  formie  kserokopii  winny  być  poświadczone  „Za  zgodność  z  oryginałem”  
przez Organizatora stażu. 

Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą podlegały ocenie !!!

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. 
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Załącznik nr 1
PROGRAM STAŻU

Sporządzony w dniu .................................. 
przez organizatora: ........................................................................................................................................
reprezentowanego przez : .............................................................................................................................
Opiekun osób/osoby objętej/ych programem stażu: imię i nazwisko ..........................................................  
zajmowane stanowisko ……………………. telefon służbowy …………………..……………………….
Organizator  proponuje  niżej  podany  harmonogram  praktycznego  wykonywania  przez  osobę 
bezrobotną/osoby  bezrobotne  czynności  lub  zadań  na  stanowisku  pracy  lub  w  zawodzie: 
……………………………………………………………………………………………………………..

etapy realizacji 
zadań

zakres wykonywanych zadań

I ETAP

II ETAP

III ETAP

Organizator oświadcza, że realizacja ww. programu stażu, umożliwi bezrobotnym samodzielne wykonywanie pracy 
na danym stanowisku lub w zawodzie, po zakończeniu stażu.
Kwalifikacje  i  umiejętności  zawodowe  możliwe  do  uzyskania  podczas  odbywania  stażu:  ……….………….
……………………………………...…………….…………………………………………………
Sposobem potwierdzenia nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych będzie karta stażu - sprawozdanie oraz 
opinia organizatora.
Zmiana programu stażu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

.............................................
(podpis i pieczęć imienna organizatora)

Akceptuję:

            .............................................
                (podpis i pieczęć Koordynatora 

Projektu)
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Załącznik nr 2

….........................., dn. ..................................

………………………………...
pieczęć firmowa

Oświadczenie

Oświadczam, że informacje podane we wniosku i dane zawarte w przedstawionych dokumentach, 
nie uległy zmianie i są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku. 

Ponadto oświadczam, że nie zalegam z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Świadoma/y jestem, że za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie w nim prawdy, grozi  
kara pozbawienia wolności do lat trzech, na podstawie art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks  
karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ).

………….............................................
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