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  StaŜe – Przygotowanie zawodowe 
 

Pamiętaj - pracę dostają nie Ci, którzy najwięcej wiedzą o tej pracy,  

lecz Ci,którzy najwięcej wiedzą o tym, jak dostaje się pracę. 
(Dick Larthop) 

 

STAś 

StaŜ oznacza nabywanie praktycznych umiejętności do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy 

według ustalonego harmonogramu, StaŜ odbywa się u pracodawcy 

(jednostka organizacyjna, chociaŜby nie posiadała osobowości 

prawnej, a takŜe osoba fizyczna, jeŜeli zatrudniają one co najmniej 1 
pracownika), 

StaŜ moŜe trwać od 3 do 12 miesięcy (zwykle jest to okres 6 
miesięcy), 

� Osoba skierowana do odbycia staŜu zachowuje status osoby 

bezrobotnej. Przed rozpoczęciem staŜu kandydat otrzyma 

skierowanie na podstawowe badania lekarskie, które sfinansuje 
Powiatowy Urząd Pracy, 

� Powiatowy Urząd Pracy opłaca za staŜystę składki na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, 

� Za kaŜde 30 dni kalendarzowych odbywania staŜu przysługują 2 
dni wolne, na wniosek staŜysty złoŜony do pracodawcy, 

� Z tytułu odbywania staŜu poza miejscem stałego zamieszkania 
moŜna uzyskać zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania. 

 

Wymagania stawiane pracodawcy: 

� Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 
miesięcy, bez spadku zatrudnienia, 

� Zakład pracy nie moŜe znajdować się w stanie likwidacji lub 
upadłości, 

� Pracodawca nie zalega z opłatami danin publicznych  

Kto moŜe odbywać staŜ? 

� Osoba bezrobotna do 25 roku Ŝycia (status osoby bezrobotnej 
mogą otrzymać tylko studenci zaoczni – student trybu 
stacjonarnego nie moŜe zarejestrować się w PUP) 

� Osoba bezrobotna do 27 roku Ŝycia, która w ciągu ostatnich 12 
miesięcy ukończyła szkołę wyŜszą. 

Warunkiem otrzymania staŜu jest równieŜ brak doświadczenia 
zawodowego. Ministerstwo Gospodarki i Pracy dokładnie określa, 

czym jest brak takiego doświadczenia. Jeśli ktoś został zatrudniony 

wcześniej, ale na czas krótszy niŜ trzy miesiące, moŜe starać się o 

staŜ (nie jest istotne na podstawie jakiej umowy czy o dzieło, czy o 

pracę). Jeśli pracował gdzieś dłuŜej niŜ trzy miesiące jest traktowany 
jako osoba z doświadczeniem i nie kwalifikuje się do programu. 

Stypendium 

Bezrobotnemu odbywającemu staŜ przysługuje stypendium 

w wysokości 140 % zasiłku (772,60 zł brutto za pełny miesiąc). Za 

dni zwolnienia chorobowego przysługuje stypendium w pełnej 
wysokości.  

Podstawą naliczenia stypendium jest lista obecności, którą 

pracodawca przekazuje do PUP w terminie 2 dni roboczych po 
zakończeniu kaŜdego miesiąca. 

Stypendia z tytułu odbywania staŜu wypłacane są z dołu, 
za okresy miesięczne, do 14 dnia kaŜdego miesiąca w terminach  

 
 

ustalonych przez PUP odpowiednio do miejsca rejestracji 
bezrobotnego.  

Przerwanie staŜu 

StaŜ moŜe zostać przerwany, jeśli: 

� StaŜysta znajdzie inne zatrudnienie, 

� Pracodawca nie realizuje harmonogramu i nie wywiązuje się z 

warunków umowy staŜowej, 

� StaŜysta bez usprawiedliwienia opuści więcej niŜ jeden dzień 

pracy, 

� StaŜysta naruszy podstawowe obowiązki określone w regulaminie 

pracy. 

Przerwanie staŜu z winy staŜysty skutkuje pozbawieniem statusu 

osoby bezrobotnej na 90 dni oraz windykacją kosztów badań 

lekarskich i wypłaconych kosztów dojazdu. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE: 

Przygotowanie Zawodowe w miejscu pracy – oznacza 

nabywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych 

poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku 
pracy według ustalonego harmonogramu. 

Przygotowanie zawodowe trwa do 6 miesięcy i odbywa się na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawca a urzędem pracy.  

Nad przebiegiem przygotowania zawodowego czuwa "opiekun" 
wskazany przez pracodawcę w danym zakładzie pracy. 

Osoba skierowana do odbycia przygotowania zawodowego 

zachowuje status osoby bezrobotnej. Przed rozpoczęciem programu, 

kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie, które finansuje 

PUP Bydgoszcz. PUP opłaca za osobę odbywającą przygotowanie 

zawodowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i 

wypadkowe. Za kaŜde 30 dni kalendarzowych odbywania 

przygotowania zawodowego osobie bezrobotnej przysługują dwa dni 
wolne. 

KTO MOśE ODBYWAC PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE? 

- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 

po urodzeniu dziecka; 

- bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia; 

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia 

zawodowego lub bez wykształcenia średniego; 

- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 

roku  Ŝycia; 

- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 

podjęli zatrudnienia; 

- bezrobotni niepełnosprawni. 

 

STYPENDIUM 

Bezrobotnemu odbywającemu przygotowanie zawodowe przysługuje 

stypendium w wysokości 140 % zasiłku (772,60 zł brutto za pełny 
miesiąc) za pełny miesiąc. Za dni zwolnienia chorobowego 

przysługuje stypendium w pełnej wysokości. Podstawa naliczenia 

stypendium jest lista obecności, która pracodawca przekazuje do PUP 

w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu kaŜdego miesiąca.  

Biuro Karier WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,   biurokarier@byd.pl,   www.biurokarier.wsg.byd.pl 

10 


