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INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH 
 
 

Miejski Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „Aktywny Płock – wyrównywanie szans 
bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku”, w ramach którego przewiduje się działania: 
staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia, przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.  

 

 oferty dot. stażu, przygotowania zawodowego:    
      sala obsługi klienta nr 1, nr tel. (024) 367 - 18 - 47 

 informacje dot. szkoleń:  pok. 121, nr tel. (024) 367 - 18 - 66 

 wydawanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 
           własnej działalności gospodarczej:  pok. 107, nr tel. (024) 367 - 18 - 37 

 
 W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy  
       w Płocku, w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione  
       w art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
      (Dz. U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj.: 
 

  osoby bezrobotne do 25 roku życia, 
  osoby bezrobotne długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
  osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, 
  osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub 

       bez wykształcenia średniego, 
  osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 
  osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, 
  osoby niepełnosprawne. 

 
Ponadto w  programie  stażu mogą brać udział bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia 

określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły 
wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia. 

 
Kierowanie do programów: 

 staż, przygotowanie zawodowe: marzec 2008r. – listopad 2008r. 
 szkolenia: marzec 2008r. – kwiecień 2008r. 
 szkolenie „Mała przedsiębiorczość”: marzec 2008r. – maj 2008r. 
 wydawanie wniosków dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:  

            luty 2008r. – maj 2008r. 
 

 
 
 
 

OKRES REALIZACJI : od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
 

Wszyscy uczestnicy projektu będą objęci pośrednictwem pracy oraz poradnictwem zawodowym. 
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INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW 
 

 Miejski Urząd Pracy w Płocku zaprasza pracodawców do udziału  
 w projekcie pt. „ Aktywny Płock - wyrównywanie szans bezrobotnych 
 na rynku pracy w Mieście Płocku”. 
 

Tym samym zaprasza do udziału w programie stażu  
i przygotowania zawodowego. 

 

 

           Wydawanie wniosków dot. programu: 
 

 stażu u pracodawcy – od lutego do wykorzystania limitu miejsc  

    w programie (292 miejsca), 
 

 przygotowania zawodowego w miejscu pracy – od lutego  

    do wykorzystania limitu miejsc w programie (121 miejsc):  

          pok. 108, nr tel. (024) 367-18-38 

 
  Program stażu lub przygotowania zawodowego pozwolą osobom bezrobotnym 

nabyć praktyczne umiejętności zawodowe, dostosować je do potrzeb rynku pracy 
oraz poznać zasady funkcjonowania w środowisku pracy, a pracodawcy pozwoli 
na wyrównanie dysproporcji pomiędzy potrzebami danej firmy, a kwalifikacjami  
i umiejętnościami bezrobotnych. 

 
 Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego i stażu  
przysługuje stypendium w wysokości 140% zasiłku dla osób bezrobotnych.  
 Stypendium jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i wypłacane przez MUP.  
 
 Na wniosek bezrobotnego, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni  
wolnych w wymiarze 2 za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu lub  

     przygotowania zawodowego, za które przysługuje stypendium.  
 
 

OKRES REALIZACJI: od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
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