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Staż to nie tylko korzyści dla stażysty. Organizator stażu ma bowiem możliwość „zdobycia” wartościowego pracownika, który w momencie zatrudnienia będzie już dobrze
przygotowanym praktycznie kandydatem znającym specyfikę firmy. Sprawdź, na
jakich zasadach organizowany jest staż z urzędu pracy, jakie są obowiązki organizatora stażu i stażysty, a także jak okres stażu wpływa na uprawnienia pracownicze.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
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Jak zatrudniać stażystów z urzędu pracy
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Jest to jedna z wielu form aktywizacji osób bezrobotnych przewidzianych przez ustawę
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 1265 ze zm.), umożliwiająca zdobycie nowych praktycznych umiejętności i doświadczeń, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy.
Jest to również praktyczna okazja na zatrudnienie u organizatora stażu po jego zakończeniu. W takim przypadku etap sprawdzania kompetencji nowego pracownika, a także jego
przyuczenie i przygotowanie do wykonywania pracy (które niejednokrotnie może trwać nawet i kilka miesięcy) można już w praktyce pominąć. Ten etap nowo zatrudniony już przeszedł podczas stażu, za który firma nie musiała płacić.

Strony stażu – organizator i stażysta
Na staż kierowani są bezrobotni, przy czym wiek bezrobotnego przekłada się na maksymalny okres odbywania stażu. Bezrobotni do 30. roku życia mogą być bowiem kierowani na
staż do 12 miesięcy, natomiast pozostali na okres od 3 do 6 miesięcy. Organizatorem stażu
może być:
 pracodawca, czyli jednostka organizacyjna, bez względu na formę organizacyjno–
prawną, zatrudniająca co najmniej jednego pracownika;
 przedsiębiorca, który nie musi być pracodawcą, tj. nie musi zatrudniać ani jednego
pracownika;
 rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
 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 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.

Najpierw wniosek…
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez PUP (działający w imieniu starosty)
z pracodawcą-organizatorem, według programu określonego w umowie. Zawarcie takiej
umowy powinien poprzedzać wniosek zainteresowanego organizatora.
We wniosku kierowanym do starosty należy zawrzeć:
 dane organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
 liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

5

Jak zatrudniać stażystów z urzędu pracy







liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż;
imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące;
opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę
zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb
rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;
wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy.

We wniosku można również (choć nie jest to obowiązkowe) wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje się na staż. Przygotowując wniosek o staż, pracodawca – organizator powinien pamiętać, że:
 bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych (jest to istotne w przypadku,
gdy wniosek będzie zawierał dane bezrobotnego, którego pracodawca chce przyjąć na
staż);
 liczba stażystów jednocześnie odbywających staż u jednego organizatora jest ograniczona (w przypadku pracodawców – do liczby równej liczby pracowników zatrudnionych
u pracodawcy w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
w pozostałych przypadkach – do jednego bezrobotnego);
 starosta może (lecz nie musi) skierować bezrobotnego przed rozpoczęciem stażu na
badania lekarskie lub psychologiczne niezbędne do ustalenia zdolności do odbycia stażu, np. badania profilaktyczne i je sfinansować (można więc we wniosku zawrzeć prośbę o skierowanie na takie badania).

…a następnie zawarcie umowy
Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie miesiąca od jego złożenia. W tym też
terminie starosta informuje wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi strony zawierają umowę o organizację stażu. Taka
umowa powinna określać w szczególności:
 firmę lub imię i nazwisko organizatora;
 imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
 siedzibę organizatora;
 miejsce odbywania stażu;
 dane bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;
 imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego
staż;
 datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;
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program stażu;
zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Umowa jest obowiązkowa. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której organizatorem stażu
jest urząd pracy. Wówczas wystarczy sam program stażu.

Program stażu – co należy uwzględnić?
Ustalając programu stażu, należy uwzględnić predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne,
poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program
powinien zaś określać:
 nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego w okresie stażu;
 rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych (np. zaświadczenie, opinia itp.);
 opiekuna osoby objętej programem stażu.
Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, co w praktyce oznacza, że u organizatora może pojawić się pracownik urzędu, aby sprawdzić, czy staż jest realizowany zgodnie
z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz z zawartą umową. Taka wizyta kontrolna może mieć miejsce np. z urzędu, czy w razie
pojawiających się sygnałów o nieprawidłowościach podczas stażu.

Obowiązki pracodawcy-organizatora i stażysty
W związku z organizacją stażu na pracodawcy spoczywają liczne obowiązki. Przede wszystkim pracodawca-organizator:
 zapoznaje bezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiązkami i uprawnieniami
i regulaminem pracy obowiązującym u danego pracodawcy;
 zapewnia stażyście bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach
przewidzianych dla pracowników (w tym badania profilaktyczne i szkolenia bhp, odzież
i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, oraz posiłki
i napoje profilaktyczne);
 wyznacza opiekuna stażysty, który udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań (opiekun może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż
3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż);
 niezwłocznie, nie później 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;
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niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię;
dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę
obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

Stażysta jest zobowiązany do:
 przestrzegania ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Przyczyny zakończenia stażu przed terminem
Najczęściej w praktyce umowy o organizację stażu rozwiązują się po zrealizowaniu programu, z upływem czasu, na jaki zostały zawarte. Jednak zdarzają się sytuacje nietypowe, kiedy to organizator stażu lub sam stażysta nie wywiązują się ze swoich obowiązków.
W takim przypadku starosta może rozwiązać umowę o staż jeszcze przed terminem jej
zakończenia. Może również pozbawić stażystę możliwości dalszego kontynuowania stażu.
Działanie

Przyczyna

Dodatkowe wymogi

Rozwiązanie umo- Organizator nie realizuje programu stażu
wy z urzędu lub na lub nie dotrzymuje warunków odbywania
wniosek stażysty stażu.

Przed rozwiązaniem
umowy starosta ma
obowiązek wysłuchać
organizatora stażu.

Pozbawienie stażysty możliwości
kontynuowania
stażu z urzędu
lub na wniosek
organizatora

Przed podjęciem decyzji
starosta zasięga opinii
organizatora i wysłuchuje bezrobotnego.
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Nieusprawiedliwiona nieobecność stażysty
podczas więcej niż dnia stażu,
naruszenie podstawowych obowiązków
określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienie się do odbycia stażu
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywanie w miejscu pracy
alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
Usprawiedliwiona nieobecność uniemożliwiająca zrealizowanie programu stażu.
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Potwierdzenie ukończenia stażu
Potwierdzenie zdobytych kwalifikacji, umiejętności oraz nabytego doświadczenia następuje
w oparciu o opinię organizatora. Po zakończeniu realizacji programu (a więc w praktyce po
zakończeniu stażu) organizator, nie później niż w terminie 7 dni, jest zobowiązany wydać
opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych uzyskanych podczas stażu.
Urząd pracy (działając w imieniu starosty) wydaje byłemu stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu. Aby je uzyskać, bezrobotny musi dostarczyć otrzymaną opinię do urzędu pracy
w terminie 7 dni od jej uzyskania. Do opinii powinien dołączyć sprawozdanie ze stażu. Na
tej podstawie starosta wydaje zaświadczenie, po czym zwraca bezrobotnemu opinię i kopię
programu stażu.

Uprawnienia stażysty podczas stażu
Wprawdzie stażysta to nie pracownik i uprawnienia pracownicze go nie dotyczą, jednak
w pewnym zakresie zasady obowiązujące etatowych pracowników będą stosowane do takich osób. Chodzi o przepisy dotyczące okresów odpoczynku, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz równego traktowania zawarte w rozdziale II a Kodeksu pracy. W pozostałym
zakresie stażyści maja własną regulację zawartą w ustawie z 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniu MPiPS z 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Gwarantuje ona
stażyście m.in. świadczenie pieniężne podczas stażu, płatny czas wolny na wzór urlopu
wypoczynkowego czy też limitowanie czasu pracy.
Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności odpowiednio 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto co do zasady bezrobotny
nie może odbywać stażu:
 w niedziele i święta (przy czym chodzi tu o święta ustawowo wolne od pracy);
 w porze nocnej;
 w systemie pracy zmianowej;
 w godzinach nadliczbowych.
Wyjątkowo jednak starosta może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w niedziele i święta,
w porze nocnej oraz w systemie zmianowym, jeżeli charakter pracy w danym zawodzie
wymaga takiego rozkładu czasu pracy (np. staż na stanowisku pomocnika piekarza, na
którym praca odbywa się wyłącznie w porze nocnej).
Podczas stażu bezrobotny otrzymuje stypendium wypłacane ze środków Funduszu Pracy.
Świadczenie to realizuje urząd pracy, przekazując stażyście comiesięcznie kwotę w wyso-
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kości 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli obecnie 997,40 zł brutto. Oprócz stypendium
stażyście przysługuje również płatne zwolnienie od pracy pełniące rolę swoistego urlopu wypoczynkowego. Na wniosek bezrobotnego pracodawca – organizator jest obowiązany udzielić mu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania
stażu. Za takie dni wolne stażyście przysługuje stypendium (tj. nie jest ono pomniejszane
w sytuacji wykorzystania takiego wolnego). Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Chodzi
bowiem o faktyczną możliwość wykorzystania dni wolnych w naturze.

Okres stażu zaliczamy do stażu ogólnego…
Zasada jest, że okres odbytego stażu, za który przysługiwało stypendium wlicza się pracownikowi do ogólnego stażu pracy. Zasada ta wynika wprost z ustawy z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 79 ust. 1 nakazuje wliczenie
okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium podczas odbywania stażu,
oraz stypendium w czasie przygotowania zawodowego przez osobę bezrobotną do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów
składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach. Okres pobierania stypendium w czasie trwania stażu jest więc w praktyce traktowany jak równoważny zatrudnieniu
etatowemu. To oznacza, że powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu np. prawa do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego dla pracowników sfery budżetowej, stażu urlopowego dla wszystkich pracowników.
Przykład
Nowo zatrudniony pracownik przedłożył pracodawcy następujące dokumenty potwierdzające jego wcześniejszy staż pracy w tym świadectwa pracy z innych zakładów obejmujące
łącznie okres 8 lat, zaświadczenia o współpracy na podstawie umów zlecenia obejmujące
łącznie 2 lata i 6 miesięcy oraz zaświadczenie o odbytym stażu z PUP. W takiej sytuacji do
stażu urlopowego pracownika należy wliczyć zatrudnienie etatowe (8 lat) oraz staż z PUP
(12 miesięcy).

...a do zakładowego już nie
Okres odbywania stażu nie podlega natomiast wliczeniu do zakładowego stażu pracy, czyli np. do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy
o pracę. Okres ten nie powinien również być wliczany do:
 okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
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stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania pewnych zawodów.

Jak okres stażu wpływa na staż urlopowy?
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, uwzględnia się oprócz
etatowych okresów zatrudnienia oraz ukończonych szkół (na zasadach określonych w kodeksie pracy), również inne okresy, zaliczane z mocy odrębnych przepisów. Takim właśnie
okresem jest m.in. okres pobierania stypendium w okresie stażu. W praktyce okres ten
zwiększa staż urlopowy, ale nie uprawnia pracownika do urlopu wypoczynkowego za ten
czas.
Zdaniem PIP
(…) okres odbywania stażu absolwenckiego przez pracownika (…) będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu
warunkującego nabycie prawa do urlopu. Natomiast okres, kiedy osoba była bezrobotna
i nie miała prawa do zasiłku, nie ma wpływu ani na wymiar urlopu, ani na nabycie prawa do
niego. (…) „wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego” oznacza liczbę
dni przysługującego wypoczynku (płatnego), określonego w art. 154 § 1 k.p., uzależnionego
od ogólnego stażu pracy pracownika. (…) Natomiast „nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego” oznacza możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
Nabycie prawa do urlopu następuje z chwilą spełnienia określonych przesłanek. Obecnie
jedynym warunkiem decydującym o uzyskaniu prawa do urlopu jest uprzednie przepracowanie przez pracownika określonego czasu. Od 1 stycznia 2004 r. pracownik nabywa prawo
do pierwszego w życiu zawodowym urlopu wypoczynkowego z upływem miesiąca pracy. Wymiar tego urlopu wynosi 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy GNP-1104560/07/PE z lipca 2007 r. w sprawie wliczania okresu pobierania stypendium i zasiłku dla bezrobotnych do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa i wymiar
urlopu wypoczynkowego
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Staż wymagany w zawodach regulowanych
Stażu nie wlicza się natomiast do okresów pracy wymaganych do wykonywania niektórych
zawodów.
Zdaniem ministerstwa pracy
Przepis art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia (…) stanowi wprost, że okresów
odbywania stażu nie wlicza się do praktyki określonej w odrębnych przepisach, wymaganej do wykonywania niektórych zawodów. Zatem co do zasady bezrobotni nie powinni być
kierowani na takie formy aktywizacji zawodowej, jak staż czy przygotowanie zawodowe
dorosłych w zawodach regulowanych, gdyż okresy te nie będą zaliczane jako niezbędna
praktyka zawodowa wymagana do zdobycia uprawnień w zawodach regulowanych, chyba,
że przepisy odrębne stanowią inaczej. Starosta może jednak ustalić z pracodawcą odpowiedni program stażu/przygotowania zawodowego dorosłych dla osób bezrobotnych, mając na względzie możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych (prawa do wykonywania
zawodu) przez bezrobotnego oraz racjonalne i celowe wydawanie środków publicznych.
Należy podkreślić, że jest to możliwe wtedy, gdy przepisy regulujące wykonywanie danego
zawodu dopuszczają taką możliwość. (…) Istnieją też zawody regulowane, w których staż
lub przygotowanie zawodowe dorosłych mogą być wliczone do okresu wymaganej praktyki
pod warunkiem przygotowania programu zgodnie z przepisami regulującymi dany zawód;
dotyczy to m.in. pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czy zawodu
technika farmaceutycznego.
Odpowiedź MPiPS na interpelację poselską nr 32658 w sprawie wliczania stażu odbytego przez osoby bezrobotne do doświadczenia zawodowego
Podstawa prawna:
art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.),
 § 1–10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. nr 142,
poz. 1160).


12

Jak zatrudniać stażystów z urzędu pracy

1 OB 15
ISBN 978-83-269-7809-8

14

