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BON STAŻOWY
Jesteś osobą młodą do 30 roku życia – możesz skorzystać z otrzymania bonu
stażowego uprawniającego cię do odbycia półrocznego stażu w dowolnie
wybranym przez ciebie Przedsiębiorstwie.
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim informuje, że dysponuje wolnymi
środkami na sfinansowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do
30 roku życia.
Staż można zdefiniować jako nabywanie przez bezrobotnego praktycznych
umiejętności do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy,
bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według
programu określonego w umowie.
Staż jako droga do zatrudnienia
Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię o kwalifikacjach bezrobotnego i
nabytych u niego umiejętnościach zawodowych, na podstawie której PUP wydaje
bezrobotnemu zaświadczenie
o odbyciu stażu, które może posłużyć jako referencje
dla przyszłych pracodawców i otworzyć drogę
do pracy. Ponadto Pracodawca u
którego odbywa staż osoba bezrobotna w ramach bonu stażowego może otrzymać
premię za zatrudnienie osoby bezrobotnej po odbytym stażu.
Stypendium z tytułu odbywania stażu
Bezrobotny w trakcie odbywania stażu otrzymuje stypendium w wysokości 997,40zł
brutto. Bezrobotny, który dojeżdża na staż do innej miejscowości niż jego miejsce
zamieszkania może ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim o
zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.
Zachęcamy do składania wniosków w ramach bonu stażowego.
Informacji w w/w sprawie udzielają :
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B
– Pani Katarzyna Bagińska - specjalista ds. rozwoju zawodowego
pok. 031 pod numerem telefonu 068 383 0308
W Powiatowym Urzędzie Pracy filia w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20
- Pani Beata Kalinowska – pośrednik pracy
pok.14 pod numerem telefonu 068 455 8215.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) – art. 53, art. 66l
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w
sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009
r. poz. 1160).

