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Małopolski Program Regionalny „KONSERWATOR” 

Realizatorami Małopolskiego Programu Regionalnego „Konserwator” są: Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie i 13 powiatowych urzędów pracy na terenie Małopolski.  

 

W programie starano się połączyć prozatrudnieniowe cele i działania służące wsparciu osób 

pozbawionych zatrudnienia z celami związanymi z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych 

podmiotów realizujących zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i  dziedzictwa 

kulturowego na terenie Małopolski. 

 

Okres realizacji programu: 2021-2022 r. 

 

Grupa docelowa: 216 osób bezrobotnych,  (dwie edycje: 108 osób w roku 2021 i 108 osób w roku 

2022). 

 

Kto może przyjąć uczestnika Małopolskiego Programu Regionalnego „Konserwator”: 

 Instytucje kultury i inne podmioty realizujące zadania związane z ochroną substancji 

zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski 

 Preferujemy współpracę z instytucjami deklarującymi zatrudnienie uczestnika programu po 

zakończonym stażu, robotach publicznych lub pracach interwencyjnych  

Korzyści dla pracodawcy: 

 Pracodawca zyskuje pracownika na okres od 3 do 6 miesięcy, na podstawie umowy 

podpisanej z właściwym powiatowym urzędem pracy  

 Po zakończeniu stażu, robót publicznych lub prac interwencyjnych pracodawca ma możliwość 

zatrudnienia sprawdzonego, wyszkolonego i wykwalifikowanego pracownika  

 

W ramach programu za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy finansowane są: 

 stypendia stażowe dla uczestników programu,  

 część wynagrodzenia za pracę w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,  

 koszty badań lekarskich uczestników staży zawodowych (koszt refundowany w zależności od 

wewnętrznych regulacji w danym powiatowym urzędzie pracy),  

 koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu zawodowego (koszt refundowany w zależności 

od wewnętrznych regulacji w danym powiatowym urzędzie pracy),  

 

Warunki przyjęcia uczestnika programu, czyli obowiązki pracodawcy: 

 Zapewnienie miejsca pracy dla uczestnika programu (biurka, komputera czy innych narzędzi 

niezbędnych do wykonywania obowiązków i zadań zleconych w ramach stażu) 

 Zapewnienie opiekuna dla uczestnika programu (osoby, która będzie czuwać nad stażystą, 

organizować mu pracę, wspierać, szkolić, wdrażać) 

 Przeszkolenie uczestnika programu z zakresu BHP  

 

Pytania dotyczące Małopolskiego Programu Regionalnego „Konserwator” prosimy kierować do WUP 

w Krakowie Plac Na Stawach 1,  tel. 12 619 84 18 lub na adres mailowy: joanna.mackiewicz-

pachut@wup-krakow.pl. Ponadto informacji udzielają również właściwe powiatowe urzędy pracy.  
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