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Staż
STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą,
według programu określonego w umowie.

Organizatorem stażu może być:
pracodawca,
przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
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 prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z2008r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.). ,
organizacja pozarządowa.
Organizator, zainteresowany przyjęciem osoby bezrobotnej na staż składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
który można pobrać osobiście w urzędzie lub na końcu podstrony.

Okres trwania stażu może wynosić:
od 3 do 12 m-cy – dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
od 3 do 6 m-cy – dla pozostałych bezrobotnych

W jaki sposób można uzyskać skierowanie na staż?
Osoba bezrobotna, która chce odbyć staż:

zgłasza gotowość odbycia stażu u doradcy klienta;
może sama zaproponować potencjalnemu organizatorowi stażu możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w
którym zostanie wskazana, jako kandydat na staż
W przypadku organizowania staży w ramach projektów na realizacje których Urząd pozyska środki finansowe, dopuszcza się
możliwość ustalenia dodatkowych kryteriów dotyczacych kwalifikowania osób bezrobotnych jak również czasu trwania umowy.
Zasady oraz warunki organizowania staży określa Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Jastrzębiu - Zdroju. Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez
bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).
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