Zasady organizowania staży w 2014 roku
Podstawa prawna
§1
Podstawę prawną organizowania i finansowania staży stanowi:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013r., poz.674 z późn. zm.).
2. 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. Nr 142, poz. 1160).
Słowniczek
§2
Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o:
1. Staroście – oznacza to Starostę Wielickiego, reprezentowanego przez upoważnionego Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce
2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce,
3. ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami),
4. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160),
5. bezrobotnym – oznacza to osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wieliczce, spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy,
6. Organizatorze- należy przez to rozumieć pracodawcę, rolniczą spółdzielnię produkcyjną lub pełnoletnią
osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na
własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej,
sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym
obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) oraz organizację pozarządową,
a także przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
7. stażu- należy przez to rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą,

1.
2.
3.

4.

Postanowienia ogólne
§3
Realizacją zadań związanych z organizowaniem i finansowaniem stażu w imieniu Starosty zajmuje się
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.
Staże osób bezrobotnych finansowane są z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Starostą w oparciu
o program stażu stanowiący załącznik do umowy (zgodny z wytycznymi klasyfikacji zawodów
i specjalności). Podstawą zawarcia umowy w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych, jest
złożony przez Organizatora wniosek, który po dokonanej analizie i ocenie punktowej uzyska
akceptację Starosty, do realizacji.
Ilość zawartych umów stażowych, liczba osób skierowanych do odbycia stażu w danym roku
kalendarzowym oraz czas trwania stażu uzależnione są od ilości środków finansowych będących
w dyspozycji Urzędu, przeznaczonych na ten cel.
Osoby bezrobotne oraz Organizatorzy uprawnieni do korzystania ze stażu
§4

1.

Do odbycia stażu mogą być skierowani bezrobotni,
a) którzy nie ukończyli 27 roku życia i w okresie do 12 miesięcy wstecz ukończyli szkołę wyższą
(zgodnie z datą przedstawioną w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym
ukończenie szkoły wyższej),
b) będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którymi są :
 bezrobotni do 25 roku życia,
 bezrobotni długotrwale albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka albo
bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 bezrobotni niepełnosprawni.

Do odbycia stażu nie będą kierowani:
bezrobotni, którzy odbywali praktyczną naukę zawodu, w tym samym zawodzie
(w zawodzie wyuczonym) w którym złożona jest oferta stażowa,
b) bezrobotni, którzy posiadają co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe
w zawodzie podanym we wniosku stażowym,
c) bezrobotni, dla których w momencie rozpatrywania wniosku do odbycia stażu, Urząd posiada oferty
odpowiedniej pracy, gdzie wykształcenie i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy są tożsame
z tymi wskazanymi we wniosku stażowym lub w inny zawodzie, gdzie bezrobotni posiadają
wystarczające kwalifikacje,
d) bezrobotni, którzy ponownie chcą odbyć staż u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku
pracy, na którym wcześniej odbywali staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub
przygotowanie zawodowe dorosłych,
e) bezrobotni, którzy w 2013 r. korzystali ze stażu lub innej formy pomocy finansowanej przez Urząd,
2.
a)
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f)
g)

3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
d)
e)

bezrobotni, którzy są spokrewnieni w linii prostej lub I linii bocznej, a także prowadzą wspólne
gospodarstwo domowe, z Organizatorem składającym wniosek na staż,
bezrobotni, którzy byli uczestnikami projektu „Praca miarą sukcesu” – dotyczy staży finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (brak możliwości ponownego uczestnictwa w tym samym
projekcie).
O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się Organizatorzy:
którzy nie są w stanie likwidacji lub upadłości,
którzy opłacają na bieżąco składki do ZUS i Urzędu Skarbowego,
którzy nie dokonali zwolnień grupowych (w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku).
Staż nie będzie realizowany u Organizatorów:
z którymi została rozwiązana umowa o zorganizowanie stażu w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku, z winy leżącej po stronie Organizatora,
nie uzyskali przy ocenie wniosku min. 50 punktów,
złożyli fałszywe oświadczenie w punkcie C pkt 1-4 wniosku o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu,
którzy na dzień składania wniosku, są w trakcie realizacji umowy stażowej finansowanej przez
Urząd,
jeśli zaistnieją przesłanki uniemożliwiające zorganizowanie stażu np. brak kandydatów spełniających
warunki, brak możliwości dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania
lub inne mające wpływ na organizację i przebieg stażu.
Postanowienia szczegółowe
§5

1. U Organizatora, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nieprzekraczającej liczby zatrudnionych u Organizatora pracowników, w dniu składania
wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
2. U Organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba bezrobotna.
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy
§6
1. Wnioski na organizację miejsc odbywania stażu, będą przyjmowane w procedurze naboru
w określonych przez Urząd terminach.
2. Terminy składania wniosków będą ogłaszane na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie
internetowej www.pupwieliczka.pl, z co najmniej 7 dniowym okresem naboru.
3. Organizator składa do Urzędu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Obowiązujący druk
wniosku
o
zorganizowanie
miejsca
stażu
dostępny
jest
w
siedzibie
Urzędu
oraz w zamiejscowych punktach: w Gdowie i Niepołomicach, a także na stronie internetowej Urzędu:
www.pupwieliczka.pl. Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje jego pozytywnego rozpatrzenia.
4. Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny, wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do
uzupełnienia, nie pozostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują
w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy
dokonywać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaparafowanie.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad, natomiast wzór programu stażu stanowi
załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
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1.
2.

3.

4.

Etapy rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
§7
Ocena wniosku przebiega w dwóch etapach: I-formalno-merytorycznym i II-akceptacji do realizacji.
I etap postępowania obejmuje ocenę wniosków pod względem formalnym i merytorycznym
tj. czy wniosek został złożony do właściwego Urzędu, w okresie wskazanym
w ogłoszeniu naboru, czy wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o organizację stażu, czy
wniosek jest wypełniony czytelnie, czy są dołączone obowiązujące załączniki
i czy są złożone wymagane podpisy, a także czy zasadna jest organizacja miejsca stażu
w podanym zawodzie, dla wskazanych kandydatów.
a) Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie powiadomiony
o możliwości usunięcia braków. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie będzie
podstawą do jego negatywnego rozpatrzenia.
b) Na tym etapie następuje również ocena punktowa wniosku zgodnie z ustalonymi
i pozytywnie zaopiniowanymi przez Powiatową Radę Zatrudnienia kryteriami oceny,
stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszych zasad. Oceny formalno-merytorycznej wniosku
dokonuje pracownik CAZ zajmujący się organizacją staży. W wątpliwych przypadkach ocena
dokonywana jest po konsultacji z pośrednikiem pracy i /lub doradcą zawodowym.
Po dokonaniu oceny formalno-merytorycznej wnioski przekazane są do Starosty,
w celu podjęcia decyzji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu.
II etap postępowania obejmuje zaakceptowanie wniosku do realizacji przez Starostę.
a) Starosta może zaakceptować wniosek do realizacji na okres krótszy niż wnioskowany przez
Organizatora we wniosku i dla mniejszej liczby osób, w zależności od ilości środków
pozostających do dyspozycji.
b) Wnioski, które uzyskają mniej niż 50 punktów, w ocenie punktowej, będą rozpatrzone
negatywnie.
c) Ostateczne uwzględnienie lub nieuwzględnienie wniosku do realizacji należy do Starosty.
d) W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały co najmniej 50 punktów będzie większa niż
możliwa do utworzenia liczba miejsc stażu, Urząd przyjmie do realizacji wnioski z najwyższą
liczbą punktów.
W przypadku równej liczby punktów, o wyborze wniosku decyduje Starosta, biorąc pod uwagę
racjonalność wydatkowanych środków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta,
na każdym etapie postępowania, może odstąpić od procedury.
Postępowanie po rozpatrzeniu wniosku przez Starostę.
§8

1.

2.
3.

Starosta informuje pisemnie Organizatora w terminie do miesiąca od dnia otrzymania kompletnego
wniosku, o sposobie jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu, wniosek wraz z załączonymi dokumentami,
pozostaje w aktach sprawy.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera umowę o zorganizowanie stażu
z Organizatorem.
Umowa o zorganizowanie stażu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad.
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Obowiązki Organizatora i wyznaczonego opiekuna stażu.
§9
Do obowiązków Organizatora stażu należy :
wyznaczenie opiekuna osoby odbywającej staż, (opiekun może jednocześnie sprawować opiekę nad
nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż),
b) zapoznanie bezrobotnego z programem stażu,
c) zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
d) zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach
przewidzianych dla pracowników,
e) zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla
pracowników,
f) szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów p. poż. oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,
g) przydzielenie bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży
i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
h) zapewnienie bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych posiłków i
napojów profilaktycznych,
i) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni poinformowanie Urzędu o przypadkach
przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o
innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
j) przedkładanie do Urzędu listy obecności odbywającego(ych) staż (wraz z wnioskiem o udzielenie dni
wolnych), nie później niż do 5-go dnia następnego miesiąca,
k) wydanie bezrobotnemu opinii niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu
realizacji programu stażu,
l) zapewnienie bezrobotnemu odbywającemu staż stałej pomocy opiekuna, który udzieli wskazówek
w wypełnianiu powierzonych zadań,
m) udzielenie na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30
dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stażyście stypendium. Za ostatni
miesiąc odbywania stażu Organizator obowiązany jest udzielić stażyście dni wolnych przed upływem
terminu zakończenia stażu.
n) umożliwianie osobie bezrobotnej odbywającej staż zgłaszanie się do Urzędu, w celu potwierdzenia
gotowości do podjęcia pracy, złożenia stosownych dokumentów lub poświadczenia odbywania stażu,
a także odbioru w banku przysługującego stypendium stażowego,
o) wypełnienie zobowiązania zatrudnieniowego stażystów zgodnie ze złożoną deklaracją we wniosku
o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu (zatrudnienie deklarowanej liczby stażystów), a w razie
jego braku – złożenie oferty pracy na obowiązującym druku zgłoszeniowym.
2. Do obowiązków opiekuna osoby odbywającej staż należy:
a) udzielanie wskazówek i pomocy stażyście w realizacji programu stażu,
b) poświadczanie własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu
z przebiegu stażu.
1.
a)
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Czas pracy i warunki odbywania stażu
§ 10
1.

2.
3.

4.
5.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.
Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
Starosta – na pisemny wniosek Organizatora - może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele
i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie
wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
Osoba bezrobotna skierowana na staż winna pracować przez cały czas pod nadzorem opiekuna i nie
może ponosić odpowiedzialności materialnej za np. niedobory w kasie.
Realizacja programu stażu powinna umożliwić osobom bezrobotnym samodzielne wykonywanie
pracy na danym stanowisku lub w danym zawodzie po zakończeniu stażu.

Obowiązki i uprawnienia bezrobotnego stażysty
§ 11
1. Do obowiązków bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu należy:
a) przestrzeganie ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy,
b) sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu, stosowanie się do poleceń
Organizatora i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem,
c) przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora, w szczególności regulaminu pracy,
tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
d) sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach
oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,
e) dostarczenie do Urzędu sprawozdania wraz z opinią Organizatora, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania opinii,
f) niezwłoczne informowanie Urzędu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przebieg stażu.
2. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu, przysługuje stypendium określone w przepisach ustawy,
wypłacane przez Urząd. Stypendium nie przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecności
na stażu.
Obowiązki Urzędu
§ 13
Do obowiązków Urzędu należy:
a)

sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu przez bezrobotnych,

b) wypłacanie stażystom stypendium za okres odbywania stażu,
c)

po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego z przebiegu stażu wydanie zaświadczenia o
odbyciu stażu i przekazanie go bezrobotnemu wraz z opinią, sprawozdaniem i kopią programu stażu.
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§ 14
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z Urzędu, Starosta może rozwiązać umowę
z Organizatorem, w przypadku nierealizowania przez Organizatora programu stażu lub niedotrzymywania
przez niego warunków jego odbywania (po wysłuchaniu Organizatora).

§ 16
1. Na wniosek Organizatora lub z Urzędu, można pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania
stażu, w przypadku :
a) nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej dwóch dni stażu,
b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia
się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywanie na stanowisku pracy alkoholu,
narkotyków lub środków psychotropowych.
c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu,
d) utraty statusu osoby bezrobotnej.
Postanowienia końcowe
§ 17
Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku kierowana do Organizatora, nie stanowi decyzji
administracyjnej w rozumieniu przepisów KPA, tym samym nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 18
1. Niniejsze zasady obowiązują od 01.01.2014 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają przepisy :
a) ustawy i rozporządzenia,
b) Kodeks Cywilny.
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Załącznik nr 1 do „Zasad organizowania staży w 2014 roku”.

……………..........................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA SPORZĄDZENIA WNIOSKU

......................................................................
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r Nr 142,
poz. 1160).
A. Dane dotyczące organizatora:
1. Pełna nazwa organizatora: .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. Adres siedziby organizatora, numer telefonu, fax, e-mail: ........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. Miejsce prowadzenia działalności ……………………………..…………………………………………………..
4. Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: .........................................................
........................................................................................................................................................................................
5. Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ................................................
6.Liczba osób bezrobotnych aktualnie odbywających staż ogółem (na dzień złożenia wniosku):……………………
(podać liczbę osób odbywający staż na podstawie umów zawartych z jakimkolwiek urzędem pracy)

7. Numer REGON: ..................................................... Kod PKD (po 2007 r.): ..........................................................
Numer NIP: ........................................................................
8. Forma prawna: ............................................................ Data rozpoczęcia działalności: ...........................................
B. Dane dotyczące osób i warunków przewidzianych do odbywania stażu:
wnioskowana liczba
miejsc pracy do
odbywania stażu

nazwa zawodu lub
specjalności (zgodnie z
klasyfikacją zawodów i
specjalności dla potrzeb
rynku pracy)

wymagane: poziom
wykształcenia, kwalifikacje
oraz predyspozycje
psychofizyczne
i zdrowotne kandydatów

proponowany
okres
odbywania
stażu (m-cy)

opis zadań jakie będą
wykonywane podczas stażu
przez bezrobotnego
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1. Miejsce odbywania stażu oraz nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy stażysty:
..................................................................................................................................................................................
2. Godziny odbywania stażu ......................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby ze strony organizatora, z którą należy się kontaktować w sprawach
stażu: ........................................................................................................................................................................
4. Dane opiekuna bezrobotnego objętego stażem: Imię i nazwisko opiekuna: ........................................................
Stanowisko: .....................................................
5.

Organizator posiada/ nie posiada * własnych kandydatów .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(podać imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia)

C. Oświadczenia Organizatora:
Oświadczam, że:
1. na bieżąco reguluję zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
2. w okresie 365 dni przed złożeniem wniosku nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za
naruszenie praw pracowniczych, ani nie jestem objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
3. w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie dokonałem zwolnień grupowych pracowników,
ani jednostka, którą reprezentuję nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
4. nie toczy się w stosunku do jednostki, którą reprezentuję postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony
wniosek o likwidację.

Po zakończeniu umowy stażowej, o którą wnioskuję, spośród stażystów którzy odbędą staż,
deklaruję zatrudnić: ……….…….….…. osobę/osoby.
(wskazać liczbę osób)

................................................................
PODPIS I PIECZĘĆ ORGANIZATORA

D. Załączniki do wniosku:
 dokument stanowiący podstawę prawną działalności organizatora
1.
2.
3.
4.
5.

w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej - kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
w przypadku spółki cywilnej - kserokopia umowy spółki wraz z zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wszystkich wspólników,
w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS (np. spółek z o.o., akcyjnych, stowarzyszeń i innych), należy
przedłożyć kserokopię odpisu z KRS (aktualny odpis),
w przypadku Urzędów Gmin należy przedłożyć kserokopię zaświadczenia o wyborze na stanowisko wójta/burmistrza
gminy,
w przypadku szkół, przedszkoli itp. należy przedłożyć kserokopię aktu założycielskiego lub statutu instytucji, powołanie na
stanowisko dyrektora/kierownika wraz z pełnomocnictwem do składania oświadczeń woli.

 zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP,
 pełnomocnictwo do reprezentowania organizatora udzielone przez osoby uprawnione (nie jest wymagane
jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona do reprezentowania organizatora w dokumencie rejestracyjnym,
który został przedłożony).
UWAGA! Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie
zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie. Wymagane załączniki należy składać
w formie kserokopii wraz z oryginałami (do wglądu).
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Załącznik nr 2 do „Zasad organizowania staży w 2014 roku”.

Załącznik nr 1 do umowy ………….………….. z dnia …………..………… r.

PROGRAM STAŻU
Dla zawodu lub specjalności: ………………………………………………….………………………….
(nazwa zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności)

Dane opiekuna osoby objętej programem stażu: ………………………………………………………..
( imię, nazwisko i stanowisko opiekuna)

Zakres zadań wykonywanych przez stażystę:

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:

Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:

Zmiana programu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do zawartej umowy.
Niniejszy Program sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach-po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………
STAROSTA

…………………………………
ORGANIZATOR
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Załącznik nr 3 do „Zasad organizowania staży w 2014 roku”.

KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA, STANOWIĄCE PODSTAWĘ ROZPATRZENIA
WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O
ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH

KRYTERIUM

PUNKTACJA

1. Deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po
stażu *:
a). brak deklaracji
0 pkt.
b).deklaracja częściowa
(przy większej ilości miejsc) - 10 pkt.
c). deklaracja pełna

-

Ilość
przyznanych
punktów

UWAGI

Max 20 pkt.

20 pkt.

2. Organizator korzystał w okresie ostatnich 3 lat
ze staży z PUP Wieliczka i osiągnął efektywność
zatrudnieniową **
a).
0%
0 pkt.
b). 1% - 24%

-

10 pkt.

c). 25% - 49%

-

20 pkt.

d). 50% – 74%

-

30 pkt.

e). 75% – 100%

-

40 pkt.

Max 40 pkt.

Organizator nowy, nie korzystał w okresie
ostatnich 3 lat ze staży w PUP W-ka: - 30 pkt.
3. Organizator nie jest pracodawcą
(nie zatrudnia pracowników): - 5 pkt.
Organizator jest pracodawcą
(zatrudnia pracowników): - 10 pkt.

Max 10 pkt.

4. Organizator z terenu powiatu***:
a). NIE

-

5 pkt.

b). TAK

-

10 pkt.

SUMA

Max 10 pkt.

Max 80 pkt.

* zatrudnienie musi nastąpić najpóźniej do 3 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy stażowej,
** do efektywności zatrudnieniowej wliczane są osoby, które w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu, zostały wyłączone z
rejestru Urzędu, z powodu podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
*** do terenu powiatu zaliczane są: siedziba organizatora stażu lub miejsce wykonywania stażu.
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Załącznik nr 4 do „Zasad organizowania staży w 2014 roku”.

UMOWA NR …/S/2014
w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych

zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy: Starostą Wielickim
zwanym dalej „Starostą”, reprezentowanym przez upoważnionego:
Pana Tadeusza Mysińskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce
a:
…………………………… wspólnikami …………… z siedzibą: ……………………………
zwanymi w dalszej treści umowy „Organizatorem”, reprezentowanym przez:
Państwa ………………………..- wspólników …………………..
lub
Panią/Panem …………………
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
…………………………………………..z siedzibą: …………………….
zwaną/ zwanym w dalszej treści umowy „Organizatorem”.

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz 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. Nr 142, poz. 1160), strony zawierają umowę
następującej treści:

§1
1.„Organizator” zorganizuje staż, do odbycia którego zostaje skierowana przez Starostę następująca
osoba bezrobotna, na określonych poniżej warunkach:
Imię i nazwisko
Staż w
Okres odbywania stażu
L.p.
Adres
Data urodzenia
osoby bezrobotnej
zawodzie
(od – do)
1

……………

………………
.

…………….

……………

……………..

2. Staż odbywa się według programu stażu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
3. Dane opiekuna osoby odbywającej staż:
Imię i nazwisko: …………………..
Stanowisko:
…………………..
4. Miejsce odbywania stażu: …………………..,
z siedzibą: ……………………………………….
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§2
1. Organizator nie wypłaca wynagrodzenia osobie odbywającej staż.
2. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez Starostę.
§3
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.
§4
Organizator stażu:
1) zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
2) zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
3) zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach
przewidzianym dla pracowników;
4) zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
5) szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
6) przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze,
środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
7) zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki
i napoje profilaktyczne;
8) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Starostę o przypadkach przerwania
odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych
zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
9) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu
wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego
i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu;
10) udziela na wniosek bezrobotnego odbywającego staż 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych
odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych
przed upływem terminu zakończenia stażu.
11)dostarcza Staroście, w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, listę obecności
podpisywaną przez bezrobotnego,
12)umożliwia osobie bezrobotnej odbywającej staż zgłaszanie się do Urzędu Pracy w celu potwierdzenia
gotowości do podjęcia pracy, złożenia stosownych dokumentów lub poświadczenia odbywania stażu, a
także odbioru w banku przysługującego stypendium stażowego,
13)wypełnia zobowiązanie zatrudnieniowe, zgodnie ze złożoną deklaracją we wniosku
o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu, (zatrudnienie to musi nastąpić najpóźniej
do 3 miesięcy od dnia zakończenia stażu),
14)w razie braku zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły staż (z przyczyn niezależnych od
Organizatora) – składa do Urzędu oferty pracy na obowiązującym druku zgłoszeniowym,
(niezatrudnienie stażystów oraz niezłożenie oferty na zadeklarowane wolne miejsca pracy będzie
jednoznaczne
z niewywiązaniem się ze złożonego zobowiązania),
15) dostarcza Staroście – na wezwanie Starosty, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, dokumenty
potwierdzające prawdziwość oświadczeń zawartych we wniosku o zawarcie umowy o organizowanie
stażu.
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§5
Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:
1) przestrzega ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy;
2) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń
Organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
3) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora, w szczególności regulaminu pracy,
tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4) sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz
uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,
5) dostarcza do Urzędu sprawozdanie wraz z opinią Organizatora, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
opinii,
6) niezwłocznie informuje Urząd o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przebieg stażu.
§6
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy
w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji
zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w §5 pkt. 4 niniejszej umowy.
§7
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż
3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
§8
1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo.
a w przypadku osoby bezrobotnej będącej osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pkt 1 uzyska zapis:
1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo.
2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
3. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach
przewidzianych dla pracowników.
§9
Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach
przewidzianych w przepisach rozdziału II a, w dziale pierwszym ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
§10
1. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z Urzędu, po wysłuchaniu Organizatora
stażu, może rozwiązać z Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku:
1) nierealizowania przez Organizatora programu stażu,
2) niedotrzymywania warunków jego odbywania,
3) innego naruszenia postanowień niniejszej umowy,
4) ustalenia, że wszystkie lub niektóre oświadczenia Organizatora zawarte we wniosku
o zawarcie umowy o organizowanie stażu były nieprawdziwe.
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2. Starosta na wniosek Organizatora lub z Urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu
bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności
stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub
środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych,
3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu (przez co
rozumie się w szczególności nieobecność bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni).
3. Strony w każdym momencie mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron.
§11
Starosta zastrzega sobie prawo kontroli Organizatora w zakresie prawidłowości wykonania niniejszej
umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy, w tym zmiana programu stażu, wymagają formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 13
Strony poddają rozstrzyganie sporów wynikających z niniejszej umowy pod orzecznictwo sądu
właściwego dla siedziby Starosty.
§ 14
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
 Kodeksu Cywilnego,
 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami.),
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142,
poz. 1160).
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Starosta a jeden egzemplarz Organizator.

.................................................
STAROSTA

....................................................
ORGANIZATOR
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