STAŻ
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JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB PRACODAWCĄ I CHCESZ
ZORGANIZOWAĆ STAŻ DL A OSOBY BEZROBOTNEJ ?
SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ZORGANIZOWANIE STAŻU
Co to jest staż?
Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez
nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą
bezrobotną. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie jesteś
zobowiązany zatrudnić stażystę na min. 1 miesiąc lub 4 miesiące- zgodnie z
zasadą „Czym dłuższy staż, tym dłuższe zatrudnienie po stażu”.
Kiedy warto organizować staże?
Staż to Twój wkład w rozwój zawodowy osoby bezrobotnej, która dzięki Twojej
wiedzy i doświadczeniu, uczy się czynności praktycznych na danym stanowisku
pracy. Warto jest więc sumiennie i odpowiedzialnie wdrażać stażystę w
powierzone obowiązki, również z uwagi na zobowiązanie do przyjęcia tej
osoby do swojej firmy już jako pracownika. Wtedy masz podwójna korzyśćnowy pracownik pracuje tak, jak ty go nauczyłeś. W zamian za Twoją wiedze i
poświęcony czas, nie ponosisz żadnych kosztów- to Urząd wypłaci stażyście
stypendium za okres stażu.

STAŻ- WARUNKI DLA WNIOSKODAWCY
Kto może ubiegać się o wsparcie na zorganizowanie stażu?
Uprawnionym podmiotem, zwanym dalej „organizatorem”, u którego bezrobotny może odbywać staż jest:
•

pracodawca (tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna,
jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

•

rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca 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 20 grudnia
1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U z 2008 r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.),

•

organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, do których do odbywania stażu
może być skierowany bezrobotny na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Kto może zostać skierowany do organizatora stażu?

Skierowanie do podjęcia stażu może otrzymać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Mławie, która nie posiada doświadczenia zawodowego w zakresie określonym w programie
stażu i chce nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Do odbycia stażu w pierwszej kolejności
kierowane są osoby, które dotychczas nie korzystały z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej oraz osoby,
które zdobyły nowe lub zmieniły dotychczasowe kwalifikacje.
Na staż do konkretnego Wnioskodawcy Urząd nie skieruje osób, które są współmałżonkiem, zstępnym,
wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa „organizatora”.
Ponowne skierowanie bezrobotnego, do tego samego „organizatora” na inne stanowisko jest możliwe, pod
warunkiem, że nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, a dalsza aktywizacja bezrobotnego jest
celowa w formie stażu.

O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ?
•

Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o zorganizowanie stażu- wniosek składa pracodawca. Każdy wniosek podlega
rozpatrzeniu przez komisję- złożenie wniosku nie oznacza przyznania miejsca na staż.

Szczegółowe warunki przyznawania stażu zawiera Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie organizacji stażu dla
osób bezrobotnych, z którym powinien zapoznać się każdy wnioskodawca, przed złożeniem wniosku. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie pod adresem: http://mlawa.praca.gov.pl/-/14523-staze-i-bony-stazowe

•
•
•
•

We wniosku możesz wpisać dane osoby bezrobotnej, którą chcesz przyjąć na staż (jeśli masz już takiego kandydata).
Zarezerwuj sobie odpowiedni czas od daty złożenia wniosku do momentu ewentualnego przyjęcia na staż bezrobotnegownioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty wpływu.
Staż rozpoczyna się dopiero po podpisaniu przez Ciebie z tutejszym Urzędem umowy o zorganizowanie stażu, która określa
Twoje obowiązki wobec Urzędu i skierowaniu do Ciebie bezrobotnego.
Jeśli potrzebujesz wsparcia w rekrutacji kandydatów do odbywania stażu, Urząd pomoże Ci wybrać najlepszego kandydataostateczna decyzja, kogo wybierzesz, należy do Ciebie. Rekrutację przeprowadzimy, jeśli Twój wniosek zostanie pozytywnie
rozpatrzony.

Podsumowując, ścieżka ubiegania się o staż wygląda w następujący sposób:
1. PODAŁEŚ WE WNIOSKU DANE BEZROBOTNEGO
WNIOSEK > KOMISJA > PODPISANIE UMOWY Z URZĘDEM > SKIEROWANIE NA STAŻ DLA BEZROBOTNEGO >
ROZPOCZĘCIE STAŻU
2. NIE MASZ KANDYDATA NA STAŻ
WNIOSEK > KOMISJA > REKRUTACJA > PODPISANIE UMOWY Z URZĘDEM > SKIEROWANIE NA STAŻ DLA
BEZROBOTNEGO > ROZPOCZĘCIE STAŻU

To tylko niektóre z istotnych informacji, które dotyczą ubiegania się o zorganizowanie stażu. Szczegółowych
informacji udziela wyłącznie pracownik merytoryczny: Elżbieta Krajewska - Powiatowy Urząd Pracy w
Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, pokój nr 119. Kontakt telefoniczny: 023 655-19-96, 654-39-18 wew.
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