Dz.U.09.142.1160
ROZPORZĄDZENIE
1)
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania staŜu przez bezrobotnych
(Dz. U. z dnia 2 września 2009 r.)

Na podstawie art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
2)
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uprawniony podmiot, zwany dalej "organizatorem", o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 8 oraz art.
61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej
dalej "ustawą", zamierzający zorganizować staŜ dla bezrobotnych, składa do starosty wniosek o zawarcie
umowy o zorganizowanie staŜu, zawierający:
1) dane organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i
nazwisko osoby upowaŜnionej do reprezentowania organizatora;
2) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
3) liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staŜ;
4) imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staŜ;
5) proponowany okres odbywania staŜu, nie krótszy niŜ 3 miesiące;
6) opis zadań, jakie będą wykonywane podczas staŜu 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;
7) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz
minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia staŜu przez bezrobotnego na danym stanowisku
pracy.
2. Organizator moŜe we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazać takŜe imię i nazwisko
bezrobotnego, którego przyjmuje na staŜ.
3. Bezrobotny nie moŜe odbywać ponownie staŜu u tego samego organizatora na tym samym
stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staŜ, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub
przygotowanie zawodowe dorosłych.
§ 2. 1. 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.
2. U organizatora staŜu, który nie jest pracodawcą, staŜ moŜe odbywać jednocześnie jeden
bezrobotny.
§ 3. Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku organizatora informuje go pisemnie o
sposobie rozpatrzenia wniosku.
§ 4. Starosta przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia staŜu moŜe skierować go na badania
lekarskie, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy.
§ 5. 1. Starosta zawiera z organizatorem umowę, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, zwaną dalej
"umową", określającą w szczególności:
1) firmę lub imię i nazwisko organizatora;
2) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do reprezentowania organizatora;
3) siedzibę organizatora;
4) miejsce odbywania staŜu;

5)
6)
7)
8)
9)

dane bezrobotnego odbywającego staŜ: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;
imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staŜ;
datę rozpoczęcia i zakończenia staŜu;
program staŜu;
zobowiązanie organizatora do zapewnienia naleŜytej realizacji staŜu zgodnie z ustalonym
programem.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku organizowania staŜu w powiatowych urzędach pracy i
starostwach powiatowych, z tym Ŝe powiatowy urząd pracy lub starostwo powiatowe sporządza program
staŜu i realizuje staŜ zgodnie z przyjętym programem.
§ 6. 1. Organizator staŜu:
1) zapoznaje bezrobotnego z programem staŜu;
2) zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
3) zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania staŜu na zasadach
przewidzianych 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 przeciwpoŜarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem
pracy;
6) przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieŜ 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 niŜ w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania
odbywania staŜu, o kaŜdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych
zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
9) niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu staŜu
wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy;
10) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu kaŜdego miesiąca staŜu listę obecności
podpisywaną przez bezrobotnego.
2. Bezrobotny skierowany do odbycia staŜu:
1) przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
2) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem staŜu 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 słuŜbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŜarowych;
4) sporządza sprawozdanie z przebiegu staŜu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz
uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
3. Opiekun bezrobotnego odbywającego staŜ udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w
wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych
w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.
4. Opiekun bezrobotnego odbywającego staŜ moŜe jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej
niŜ 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staŜ.
§ 7. 1. 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.
2. Bezrobotny nie moŜe odbywać staŜu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
3. Starosta moŜe wyrazić zgodę na realizację staŜu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w
systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu
pracy.
4. Bezrobotnemu odbywającemu staŜ przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach
przewidzianych dla pracowników.
§ 8. Bezrobotnemu odbywającemu staŜ przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach

przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
3)
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. ).
§ 9. 1. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staŜ lub z urzędu moŜe rozwiązać z
organizatorem umowę o odbycie staŜu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu staŜu
lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora staŜu.
2. Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu
bezrobotnego, moŜe pozbawić bezrobotnego moŜliwości kontynuowania staŜu w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niŜ jednego dnia staŜu;
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia
się do odbycia staŜu w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych lub spoŜywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych;
3) usprawiedliwionej nieobecności uniemoŜliwiającej zrealizowanie programu staŜu.
§ 10. 1. Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy,
przedkłada staroście tę opinię wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.
2. Starosta po zapoznaniu się z treścią sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4, i wydaniu
zaświadczenia o odbyciu staŜu zawierającego dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-7, zwraca
bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu staŜu.
§ 11. Umowy o organizację staŜu zawarte przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia
są realizowane na warunkach dotychczasowych.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4)

______
1)
Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127,
poz. 1052.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr
166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i
Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr
64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr
93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr
56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.
4)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24
sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staŜu oraz przygotowania
zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 185, poz. 1912 oraz z 2005 r. Nr 236, poz. 2003), które traci
moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 19
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).

