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Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie środków na
doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do pracodawców, którzy w
ramach tworzonego stanowiska pracy zatrudnią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

TERMIN NABORU I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że od 28 marca 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków
o przyznanie środków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
Nabór ma charakter otwarty, tj. potrwa do momentu wyczerpania dostępnej alokacji.
Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 30 tysięcy złotych.

DO KOGO KIEROWANE JEST WSPARCIE?
Wsparcie skierowane jest do pracodawców, którzy w ramach tworzonego stanowiska pracy zatrudnią
osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

DOKUMENTCJA I SPOSOBY APLIKOWANIA

https://inowroclaw.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Dokumentacja w wersji elektronicznej dołączona została do niniejszego artykułu.
Przypominamy, że wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w urzędzie publikujemy w
sekcji „Dokumenty do pobrania".
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie ogłoszonego naboru do
Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu:
za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl, korzystając z formularza: Pismo do urzędu (PSZPU),
za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pupino/SkrytkaESP),
korespondencyjnie lub
osobiście, pozostawiając dokumenty w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
(pok. 204, II piętro).
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu niezmiennie zaleca korzystanie z e-usług, jako wygodnego,
szybkiego i bezpiecznego rozwiązania.
Szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego
Urzędu Pracy w Inowrocławiu pod numerem telefonu 52 35 92 469.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Źródłem finansowania wsparcia jest Fundusz Pracy.
Załączniki
Regulamin doposażenia 2022.doc (doc, 188 KB)
Wniosek doposażenia 2022.docx (docx, 98 KB)
Wniosek doposażenia 2022.pdf (pdf, 805 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx (xlsx, 78 KB)
Formularz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf (pdf, 69 KB)
zgloszenie-oferty-pracy.doc (doc, 490 KB)
Klasyfikacja zawodów i specjalności.pdf (pdf, 678 KB)
Oświadczenie kwartalne.pdf (pdf, 158 KB)
Oświadczenie półroczne.docx (docx, 13 KB)
Oświadczenie na zakończenie umowy.pdf (pdf, 156 KB)
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