
 
 
 

Miejski Urząd Pracy w Płocku  realizuje projekt pt. „Aktywny Płock – wyrównywanie szans 
bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 
 

Zakładana wartość projektu wynosi 2 285 091,00 PLN, w tym wkład własny z FP wynosi  
342 763,65 PLN. 

 

Osobami spełniającymi założenia projektu są bezrobotni zarejestrowani 
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.) 
 

W ramach w/w projektu przewidziano programy: staż u pracodawcy, 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia oraz jednorazowe środki 

na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 
 

 

 
 

Staż u pracodawcy – 

• zaplanowano 292 miejsca stażu 

• do 30 kwietnia 2008 r. zrealizowano 25 miejsc stażu 

W programie uczestniczą osoby do 25 roku życia oraz bezrobotni, w okresie 

12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym 

dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie 

ukończyli 27 roku życia.  

 

 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy  

• zaplanowano 21 miejsc przygotowania zawodowego 

• do 30 kwietnia 2008 r. zrealizowano 14 miejsc przygotowania zawodowego 

W programie uczestniczą osoby powyżej 25 roku życia spełniające założenia 

w/w ustawy.  

 
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego przysługuje 

stypendium w wysokości 140% zasiłku dla osób bezrobotnych. Na wniosek bezrobotnego, 
pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 za każde 30 dni 
kalendarzowych odbywania stażu, przygotowania zawodowego, za które przysługuje 
stypendium.  

  

OOssoobbaa  bbeezzrroobboottnnaa,,  kkttóórraa  zz  wwłłaassnneejj  wwiinnyy  nniiee  uukkoońńcczzyyłłaa  ssttaażżuu  lluubb  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  
zzaawwooddoowweeggoo  (także w przypadku podjęcia nauki w systemie dziennym)  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannaa              
ddoo  zzwwrroottuu  kkoosszzttóóww  ppoonniieessiioonnyycchh  pprrzzeezz  MMiieejjsskkii  UUrrzząądd  PPrraaccyy..  PPoonnaaddttoo  oossoobbaa  ttaa  ppoozzbbaawwiioonnaa      

zzoossttaajjee  ssttaattuussuu  oossoobbyy  bbeezzrroobboottnneejj  nnaa  ookkrreess  9900  ddnnii..  
 



 

 

W projekcie założono następujące szkolenia: 

- „Spawanie metodą MAG 135” - 2 edycje, jedna dla 15 osób do 25 roku życia,  

  druga dla 15 os. powyżej 25 roku życia, 

 

- „ Pracownik ds. kadrowo – płacowych” - 1 edycja dla 10 osób powyżej          

    25 roku życia, 

- „ Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (kurs podstawowy + 

cysterny) oraz obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników 

transportowych ” - 1 edycja dla 10 osób powyżej 25 roku życia, 

- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” - 2 edycje, 

 jedna edycja dla 10 osób do 25 roku życia, druga dla 10 osób powyżej 25 roku życia, 

- „Obsługa komputera 50+” - 1 edycja dla 15 osób powyżej 50 roku życia, 

- „Mała przedsiębiorczość” - 4 edycje (3 po 10 osób i 1 dla 12 osób) dla osób powyżej 

25 roku życia ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie własnej działalności 

gospodarczej. 

 

Osobie bezrobotnej do 25 roku życia skierowanej na szkolenie przysługuje w okresie        
jego odbywania stypendium szkoleniowe w wysokości 40% podstawy naliczania zasiłku dla 
bezrobotnych, natomiast bezrobotnemu powyżej 25 roku życia skierowanemu na szkolenie 
przysługuje w okresie jego odbywania dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawy 
naliczania zasiłku dla bezrobotnych. 

 

 

Do 30 kwietnia br. Miejski Urząd Pracy: 

• rozpoczął szkolenia: 

- „Spawanie metodą MAG 135” dla osób powyżej 25 roku życia, 

- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla osób powyżej 

  25 roku życia. 

- „Mała przedsiębiorczość” – 2 edycje 

• zakończył szkolenia: 

- „Mała przedsiębiorczość” – 2 edycje. 
 

 

Jednorazowe środki  

na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 
 

 

 Osoba bezrobotna powyżej 25 roku życia zamierzająca rozpocząć działalność 
gospodarczą może ubiegać się o udzielenie środków na jej podjęcie. Przyznana jednorazowo 
kwota nie może przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego        
w dniu podpisania umowy.  
 
 
 
 



 
 

Niezbędnym warunkiem uzyskania w/w środków jest ukończenie szkolenia 

„Mała  przedsiębiorczość” organizowanego przez MUP w Płocku. 

 
• dofinansowanie na podjęcie własnej działalności gospodarczej zaplanowano dla: 
-  42 osób bezrobotnych, 
 
 
• do 30 kwietnia 2008 w/w środki otrzymało: 
-  10 osób, które ukończyły szkolenie pt. „Mała  przedsiębiorczość”. 

 
 
 
 

 
 
Kontakt w sprawie w/w programów:  

 Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, 

• staż, przygotowanie zawodowe: sala obsługi klienta nr 1,  

            nr tel. 024/367 - 18 - 47 

• szkolenia: pok. 121, nr tel. 024/367 - 18 – 66 

• jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej:  

  pok. 107, nr tel. 024/367 – 18 – 37 

 

  
 

 
 
  

Urząd Miasta  
Płocka 


