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INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW STA śY !!!  
 
1. O sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urz ąd Pracy w Kozienicach powiadomi organizatora 

staŜu pisemnie w terminie miesi ąca od dnia jego otrzymania.  
2. Przy rozpatrzeniu wniosku PUP w Kozienicach bier ze pod uwag ę: 

� bieŜące mo Ŝliwo ści finansowe PUP; 
� kompletno ść informacji zawartych we wniosku; 
� deklarowan ą moŜliwo ść zatrudnienia bezrobotnego po zako ńczeniu sta Ŝu; 
� przebieg dotychczasowej współpracy z urz ędem. 

3. Wnioski wypełnione nieczytelnie, podpisane przez  nieupowa Ŝnion ą osob ę, nie zawieraj ące pełnej 
informacji o sta Ŝu, bądź nie zawieraj ące kompletu zał ączników nie b ędą rozpatrywane bez 
uprzedniego ich uzupełnienia.  

4. StaŜ oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez 
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. 

5. StaŜ odbywa si ę na podstawie  umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu 
określonego w umowie. 

6. Organizatorem sta Ŝu mo Ŝe być: 
a) Pracodawca, czyli jednostka organizacyjna, chociaŜby nie posiadała osobowości prawnej,  

a takŜe osoba fizyczna, jeŜeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika; 
b) Rolnicza spółdzielnia produkcyjna; 
c) Pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, 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 
uŜytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział 
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późń. zm.); 

d) Organizacja pozarządowa; 
e) Przedsiębiorca niezatrudniający pracownika. 

7. Okres odbywania sta Ŝu wynosi:  
a) od 3 do 12 miesi ęcy – dla niŜej wymienionych kategorii osób bezrobotnych: 

� bezrobotnych do 25 roku Ŝycia  
� bezrobotnych, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub 

innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyŜszej, który nie ukończył 27 roku 
Ŝycia. 

b) od 3 do 6 miesi ęcy - dla niŜej wymienionych kategorii osób bezrobotnych: 
� bezrobotnych długotrwale, czyli pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania staŜu i przygotowania zawodowego dorosłych (wyłączeniu podlega równieŜ 
okres odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które osoba bezrobotna 
została skierowana przed 01.02.2009r.); 

� bezrobotnych po zakończeniu kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

� bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
� bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia; 
� bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, czyli bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji 

do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, 
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do 
wykonywania zawodu; 

� bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, czyli bezrobotnych, których okres 
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 
gospodarczej wynosi mniej niŜ 6 miesięcy; 

� bezrobotnych  bez wykształcenia średniego; 
� bezrobotnych samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia; 
� bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 
� bezrobotnych niepełnosprawnych. 

3. Bezrobotnemu w okresie odbywania staŜu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty 
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wypłacane przez starostę.  

4. Organizator mo Ŝe we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie sta Ŝu, wskaza ć imi ę i 
nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na sta Ŝ. 
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5. W przypadku nie wskazania przez organizatora kandydata na staŜ, Powiatowy Urząd Pracy w 
Kozienicach skieruje do odbycia staŜu kandydatów spełniających kryteria wskazane we wniosku. 

6. U organizatora staŜu, który jest pracodawcą, staŜ mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie 
nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

7. U organizatora staŜu, który nie jest pracodawcą staŜ moŜe odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. 
8. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staŜ nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 

tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

9. Bezrobotny nie mo Ŝe odbywa ć staŜu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy 
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Starosta moŜe wyrazić zgodę na realizację staŜu w 
niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym 
zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 

10. Koszty bada ń lekarskich niezb ędnych do wykonania przed skierowaniem osoby bezrobo tnej 
na sta Ŝ na dane stanowisko pracy pokrywa Powiatowy Urz ąd Pracy w Kozienicach.  

11. Obowi ązki organizatora sta Ŝu: 
� Organizator staŜu musi zapewnić kaŜdej osobie skierowanej na staŜ opiekuna. Opiekun 

bezrobotnego odbywającego staŜ moŜe jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niŜ 3 
osobami bezrobotnymi odbywającymi staŜ. 

� Organizator staŜu w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu staŜu wydaję 
bezrobotnemu opinię, która musi zawierać informacje o zadaniach realizowanych przez 
bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie staŜu. 

� Na wniosek bezrobotnego odbywającego staŜ pracodawca jest obowiązanych do udzielenia dni 
wolnych w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni kalendarzowych odbywania staŜu. Za ostatni miesiąc 
odbywania staŜu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu 
zakończenia staŜu. 

12. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy o zorganizowanie staŜu. 
13. Rozpocz ęcie odbywania sta Ŝu moŜe nastąpić wyłącznie po zawarciu umowy o zorganizowanie 

staŜu dla bezrobotnego, która zawiera faktyczny okres trwania staŜu. 
14. Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o organizację staŜu podawane są do 

publicznej wiadomości przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Pracy, na 
okres 30 dni. 

15. Informacje na temat organizacji sta Ŝy mo Ŝna uzyska ć w siedzibie PUP w Kozienicach   
ul. Zdziczów 1 (pokój nr 9) lub telefonicznie (048 614-66-99 wew. 46).  

16. Przykładowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy  na zorganizowanie sta Ŝu został 
zamieszczony na stronie internetowej www.pupkozieni ce.pl.  

 
 


