CAZ.620..... . ......

CAZ-OS_D7

UMOWA nr: CAZ. ………. . 620.FP. ….. . ……
o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych
zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie,
Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków,
zwanym dalej „Starostą”
w imieniu którego występuje
…………………………………………………
a
…………………………………………………
mającym siedzibę ……………………………………………
zwana(y) w dalszej części umowy „Organizatorem”
którego reprezentuje:
…………………………………………………………………..
Strony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 645), zwanej dalej „Ustawą”, oraz § 5
ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160)
zwanego dalej „Rozporządzeniem”, zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Organizator stażu w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu z dnia …………..………... roku zorganizuje staż dla bezrobotnego,
skierowanego przez Starostę, tj. ………………………………………PESEL ……………………………,
urodzonego

dnia

……..…………………

r.,

zamieszkałego

………………………………………………………………………
zwanego dalej „Bezrobotnym”.
2. Organizator stażu wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż w osobie Pana(i)
…………………………………………………………………………………

zajmującego

stanowisko,

…………………………………………………………….. zwanego dalej „Opiekunem”, który będzie
zobowiązany do udzielania bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.
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§2
Strony ustalają, iż staż skierowanego bezrobotnego będzie odbywał się w …………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
i trwał od dnia …………………. r. do dnia …………………. r.
§3
Integralną część niniejszej umowy stanowi zaakceptowany przez Starostę program stażu (załącznik nr 1).
§4
1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu 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 staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach
przewidzianych dla pracowników.
§5
1. Starosta zobowiązuje się do poinformowania bezrobotnego o prawach i obowiązkach wynikających
z odbywania stażu, a w szczególności do:
1) wydania bezrobotnemu skierowania do odbycia stażu;
2) wydania bezrobotnemu druku „Sprawozdania z przebiegu stażu”;
3) wydania organizatorowi druku „Opinii” (załącznik nr 2);
4) wypłaty stypendium bezrobotnemu odbywającemu staż, po otrzymaniu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii listy obecności;
5) ustalania i opłacania w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów;
6) wydania bezrobotnemu (po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o przebiegu stażu) zaświadczenia
o odbyciu stażu zawierającego dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3-7 Rozporządzenia wraz
z opinią sporządzoną przez Organizatora i kopią programu stażu.

§6
1. Organizator stażu w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1)
2)
3)
4)
5)

przyjęcia na staż skierowanego przez Starostę bezrobotnego;
zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem stażu;
zapoznania bezrobotnego z programem stażu;
zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach
przewidzianych dla pracowników;
6) zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla
pracowników;
7) przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem
pracy;
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8) przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
9) zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków
i napojów profilaktycznych;
2. Ponadto Organizator stażu zobowiązuje się do:
1) poinformowania Starosty w ciągu 7 dni o przypadkach przerwania odbywania stażu przez
bezrobotnego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych
zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;
2) sporządzenia opinii o bezrobotnym, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez
bezrobotnego oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w procesie stażu; opinia winna zostać
wydana na druku będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy niezwłocznie po zakończeniu stażu
przez bezrobotnego;
3) przedkładania Staroście potwierdzonej za zgodność listy obecności bezrobotnego za dany miesiąc
która, powinna zawierać: pieczęć firmową organizatora, imię i nazwisko bezrobotnego, okres (miesiąc
i rok), za który sporządzana jest lista, podpis bezrobotnego za każdy dzień odbywania stażu w danym
miesiącu (z wyszczególnieniem udzielonych dni wolnych i usprawiedliwionych nieobecności) oraz
podpis
organizatora
lub
opiekuna
potwierdzającego
obecność
bezrobotnego.
Lista Obecności (w przypadku kopii – potwierdzona za zgodność z oryginałem), winna być dostarczona
do powiatowego urzędu pracy, nie później niż w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca;
4) udzielenia na wniosek bezrobotnego skierowanego na staż dni wolnych, w wymiarze
2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu dni
wolnych udziela się przed upływem terminu zakończenia stażu.

§7
1. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu, po wcześniejszym wysłuchaniu
organizatora może rozwiązać niniejszą umowę, w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez organizatora jej warunków;
2) nierealizowania programu stażu.
2. Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu
bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności
stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub
środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych;
3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
§8
1. Zgodnie z Promesą zatrudnienia bezrobotnego, stanowiącą załącznik do wniosku o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu, Organizator stażu informuje, że miejsce pracy, na którym bezrobotny odbywał
staż staje się zgłoszeniem krajowej oferty pracy w pierwszym dniu po zakończeniu stażu przez
bezrobotnego.
2. Pośrednik Pracy z urzędu zobowiązany jest do dokonania aktualizacji zgłoszenia krajowej oferty pracy.
3. Organizator stażu upoważnia Starostę do realizacji oferty, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Prawo wyboru kandydata do pracy przysługuje Organizatorowi stażu.

§9
1. Starosta zastrzega sobie prawo monitorowania organizatora stażu w zakresie przestrzegania warunków
wynikających z niniejszej umowy, a także prawidłowości realizacji programu stażu.
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2. Na żądanie uprawnionych pracowników Urzędu Pracy przeprowadzających monitoring organizator
zobowiązany jest udostępnić niezbędne materiały i dokumenty oraz udzielić rzetelnych informacji
i wyjaśnień.
3. W ramach monitoringu Pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia i zwrotu do Biura Rozwoju
Zawodowego/Filii UPPK „Ankiety Organizatora stażu”, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy
niezwłocznie po upływie 3 pierwszych miesięcy odbywania stażu (wraz z 3-cią listą obecności).

§ 10
W przypadku niedotrzymania przez organizatora warunków odbywania stażu oraz nierealizowania programu stażu
Starosta może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu.

§ 11
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej, stanowiącej
aneks do umowy.

§ 12
Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Starosty.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie poniższe przepisy:
a) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 645),
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160);
c) W sprawach nieuregulowanych w przepisach wymienionych w lit. a) i b) mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje
Starosta, a jeden egzemplarz otrzymuje Organizator stażu.

§ 15
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

.....................................................
(podpis i pieczęć
z up. Starosty)

.....................................................
(podpis i pieczęć Organizatora)

Załączniki do umowy:
1.
2.
3.

Załącznik nr 1 – „Program stażu”
Załącznik nr 2 – druk „Opinia”
Załącznik nr 3 – druk „Ankieta Organizatora stażu”
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