
KRYTERIA STOSOWANE PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW  
O ORGANIZOWANIE SUBSYDIOWANYCH MIEJSC PRACY ORAZ STAśU  

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELUNIU  
 

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu finansuje ze środków Funduszu Pracy m. in.: 

1. prace interwencyjne, 

2. jednorazowo refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie 

społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, 

3. staże. 

 

Rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski kompletne, złożone na druku obowiązującym w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Wieluniu. W przypadku wniosków niekompletnych termin rozpatrzenia wniosku 

liczony będzie od dnia dostarczenia kompletu załączników. 

 

Ilość przyznanych miejsc refundowanych, stażu oraz czas ich trwania uwarunkowane będą 

wysokością otrzymanego limitu środków finansowych w danym roku. 

 

Kryteria uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków: 

 

1. Wiarygodność pracodawcy/przedsiębiorcy (na podstawie złożonych załączników). 

2. Dotychczasowa współpraca z urzędem pracy (SZCZEGÓLNIE: wywiązywanie się z warunków 

wcześniej zawartych umów o organizację form aktywnych oraz współpraca w zakresie 

pośrednictwa pracy). 

3. Proponowane warunki pracy i odbywania stażu (godziny i dni pracy, miejsce pracy, zadania do 

realizacji zawarte w programie stażu). 

4. Proponowane przez organizatora zatrudnienie osoby bezrobotnej po odbyciu stażu ( czas trwania 

umowy o pracę, wymiar czasu pracy).  

5. Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

6. Liczba osób, która aktualnie odbywa staż u danego organizatora. 

7. Czas prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem złożenia wniosku  

8. Czy osoba wskazana we wniosku do skierowania na staż wykonywała pracę u organizatora na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.  

9. Czy osoba wskazana we wniosku do skierowania na staż korzystała wcześniej z innych form 

aktywizacji finansowanych przez urząd. 

 

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym 

stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub 



przygotowanie zawodowe dorosłych. 

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie 

nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba 

bezrobotna. 

Staż nie może dotyczyć samodzielnego stanowiska pozbawionego nadzoru organizatora lub 

pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Opiekun osoby bezrobotnej może jednocześnie 

sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi. 

Czas pracy osoby bezrobotnej odbywającej staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin 

tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Osoba bezrobotna nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy 

zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. 

Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie 

pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 

 

Od odmownego stanowiska nie przysługuje odwołanie. Pracodawca/przedsiębiorca, którego wniosek 

rozpatrzony został negatywnie może ponownie ubiegać się o zorganizowanie form aktywnych. 

 

Powyższe kryteria stosuje się łącznie z zasadami organizacji aktywnych form zwalczania 

bezrobocia wynikającymi z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej oraz zawartymi w aktualnych rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej: rozporządzeniu z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych  

i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz rozporządzeniu z dnia 20 sierpnia 2009r w sprawie szczegółowych 

warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. 

 

Ostateczną decyzję o rozpatrzeniu wniosku podejmuje Dyrektor Urzędu.  


