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WZÓR 
UMOWA NR XXXXXXXX 

 
o odbywanie stażu przez bezrobotnego (nych) zawarta w dniu XXXXX. 
 
pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni (81-332), ul. Kołłątaja 8 
reprezentowanym przez  Dyrektora XXXXX., działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Gdyni i Prezydenta Miasta Sopot, zwanym w treści umowy „Urzędem Pracy” 
 
a:  
(dotyczy spółek) XXXXXXXXXX z siedzibą  we XXXXXX przy ul. XXXX, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla XXXXXXX., Wydział XX gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
XXX., posiadającą kapitał zakładowy w kwocie XXXX PLN, o numerze identyfikacyjnym 
NIP XXXX oraz numerze REGON XXX, reprezentowaną przez XXXXXXXXXXXXXXX., 
zwaną w treści umowy  „Organizatorem”, 
 
lub 
XXXXXXXXX., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą XXXXX, z siedzibą w 
XXXXXXXXXXX., zwanym w treści umowy „Organizatorem”, 
o następującej treści: 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest organizowanie stażu dla bezrobotnych, czyli warunków nabywania 
przez nich umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w miejscu pracy bez 
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

§ 2 
 

1. Organizator zorganizuje staż dla XX bezrobotnego (nych) wymienionego (nych) w § 2 
pkt 2 umowy, skierowanego (nych) przez Urząd Pracy bez nawiązania stosunku pracy. 

2. Dane bezrobotnego (nych): 
 

a) Imię i nazwisko – XXXXXXX 
Data urodzenia –  XXXXXX. 
Adres – XXXXXXXXXXXXX 
na następującym stanowisku lub w zawodzie – XXXXXXXXX. 

   Okres odbywania stażu zostaje ustalony: 
  od XXXXX do XXXXXX. 
  W godzinach od XXXXX do XXXXXX. w systemie XXXXXXXXXX. 
  miejsce odbywania stażu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

według programu, zawartego w załączniku Nr 1 pkt 1 do umowy, określającego zakres 
zadań wykonywanych przez bezrobotnego oraz rodzaj kwalifikacji i umiejętności 
uzyskiwanych przez niego w trakcie stażu, stanowiącego jej integralną część. 
 
3. Dane opiekuna bezrobotnego (nych): 

a) Dane opiekuna bezrobotnego wymienionego w § 2 pkt 2 lit. a): 
Imię i nazwisko – XXXXXXXXXX 
Zajmowane stanowisko – XXXXXXXXXXX 

 
4. Na staż mogą być skierowane następujące osoby bezrobotne: 
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a) do 25 roku życia, 
b) które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub 

innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie 
ukończyły 27 roku życia, 

c) długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, o którym 
mowa w art. 50 ust 2 pkt 2 ustawy, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka, 

d) powyżej 50 roku życia, 
e) bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, 
f) samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia,  
g) które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, 
h) niepełnosprawne.  

 
§ 3 

 
Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z 
Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez Organizatora 
programu stażu lub niedotrzymywania warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu 
Organizatora.  

§ 4 
 

1. Urząd Pracy zobowiązuje się: 
a) zapoznać bezrobotnego (nych) z programem stażu, 
b) poinformować bezrobotnego (nych) o obowiązkach: sumiennego i starannego 

wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń 
Organizatora i opiekuna, jeżeli nie są sprzeczne z prawem, przestrzegania ustalonego 
czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy, porządku i zasad obowiązujących u 
Organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, przestrzegania w 
zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 

c) poinformować bezrobotnego o sporządzaniu sprawozdania z przebiegu stażu 
zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskiwanych kwalifikacjach 
lub umiejętnościach zawodowych (wzór - zał. Nr 2), 

d) wydawać „Sprawozdanie ze stażu” (wzór – zał. Nr 2) oraz przyjmować je po zakończeniu 
stażu, 

e) wypłacać stypendium bezrobotnemu (nym) w okresie odbywania stażu w wysokości  
określonej przepisami ustawy, o której mowa w § 16 pkt 1 umowy, 

f) ustalać i opłacać składki na ubezpieczenie społeczne za każdego bezrobotnego 
odbywającego staż i pobierającego stypendium, 

g) wydawać bezrobotnemu (nym) zaświadczenie (nia) o odbyciu stażu. 
 

§ 5 
 

Na wniosek Organizatora, lub z Urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu 
bezrobotnego, Urząd Pracy może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w 
przypadku: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dania stażu; 
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w 

szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie 
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alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu 
pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; 

3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu. 
 

§ 6 
 

1. Organizator zobowiązuje się: 
a) zapoznać bezrobotnego z programem stażu, 
b) zapewnić bezrobotnemu warunki do wykonywania czynności i zadań, zgodnie z 

ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez bezrobotnego (nych) umiejętności do 
samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu,  

c) zapoznać bezrobotnego (nych) z jego (ich) obowiązkami i uprawnieniami, 
d) na wniosek bezrobotnego odbywającego staż udzielić dni wolnych w wymiarze 2 dni za 

każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu w miejscu pracy. Za dni wolne 
przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany 
udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu, 

e) przed podjęciem stażu, skierować bezrobotnego/ych  na badania lekarskie w celu 
stwierdzenia przydatności do pracy na danym stanowisku pracy. Koszty tych badań 
ponosi Organizator. 

f) zapewnić profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,  
g) przeszkolić na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów 

przeciwpożarowych oraz zapoznać z obowiązującym regulaminem pracy, 
h) przydzielić bezrobotnemu (nym), na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i 

obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, niezbędne środki higieny osobistej, 
bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne, 

i) do bezzwłocznego, informowania Urzędu Pracy, nie później niż w ciągu 7 dni, o 
przypadkach przerwania przez bezrobotnego odbywania stażu, o każdym dniu 
nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz o innych zdarzeniach 
istotnych dla realizacji programu, 

j) dostarczyć do Urzędu Pracy potwierdzone podpisem Organizatora oryginalne listy 
obecności podpisywane przez bezrobotnego (nych) odbywającego (ych) staż, nie później 
niż do 3-go dnia następnego miesiąca, na których muszą być zaznaczone zdarzenia 
dotyczące osoby bezrobotnej występujące w ciągu miesiąca kalendarzowego, a w 
szczególności – zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, udzielenie dni 
wolnych, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. d) umowy, oraz dni wolne wynikające z 
wewnętrznych zarządzeń Organizatora; wymienione dokumenty muszą być dołączone do 
listy obecności, 

k) poświadczyć w sprawozdaniu stażu okresy i rodzaj wykonywanych czynności lub zadań 
na stanowisku pracy lub w zawodzie, 

l) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu 
stażu, wydać opinię bezrobotnemu (wzór – zał. Nr 3) zawierającą informację o 
realizowanych zadaniach oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych 
pozyskanych w procesie stażu,  

ł) nie powierzać w okresie odbywania stażu bezrobotnym czynności lub zadań w warunkach         
szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, 

m)  umożliwić bezrobotnym odbywającym staż zgłaszanie się do Urzędu Pracy, w celu 
złożenia poświadczenia odbywania stażu i odbioru stypendium, 

n)  zobowiązać opiekuna bezrobotnego, o którym mowa w § 2 pkt 3 umowy do udzielania  
bezrobotnemu (nym) wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz do 
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poświadczania własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu, o 
którym mowa w § 4 lit d), 

o) sporządzić protokół okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy, w razie 
gdyby taki wypadek zaistniał. 

 
§ 7 

 
1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 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 może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie 
pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. 

3. Urząd Pracy może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej, 
jednakże z pominięciem pory nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie 
wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 

 
§ 8 

 
Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach 
przewidzianych dla pracowników. 
 

§ 9 
 

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo równego traktowania na zasadach 
przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 późn. zm.). 
 

§ 10 
 

Urząd Pracy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyty sprawdzającej u Organizatora w 
zakresie prawidłowości wykonania niniejszej umowy. 
 

§ 11 
 

Urząd Pracy zachowuje sobie prawo do regresu do Pracodawcy za bezpodstawną wypłatę 
stypendium w sytuacji, gdy z winy Pracodawcy taka wypłata nastąpiła. 

 
§ 12 

 
W przypadku niedotrzymania przez Organizatora warunków niniejszej umowy Urząd Pracy 
może odstąpić od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając 
Organizatora na piśmie. 
 

§ 13 
 

Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim dwutygodniowym 
wypowiedzeniem w przypadku nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności. 
Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia. 
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§ 14 
 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 15 
 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Urzędu Pracy.  

 
§ 16 

 
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 

2. Ustawy z dnia 13 października.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 11,  poz. 74 z późn. zm. ); 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w 
sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego (Dz.U. z 
2009 r. Nr 142, poz. 1160); 

4. Kodeksu Pracy; 
5. Kodeksu Cywilnego.  

§ 17 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
  
 
 
 
 
 
.......................................................................   .................................................................... 
   (podpisy i pieczęcie przedstawicieli Organizatora)                        (podpis i pieczątka przedstawiciela Urzędu)
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Załącznik nr 1 
 do umowy nr PT-XXXXX z dnia XXXXXXX. 

 
Program stażu 

1. Zawód lub specjalność: XXXXXXXXXXXX 

Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego 
Rodzaj uzyskiwanych 
kwalifikacji lub umiejętności 
zawodowych 

Sposób 
potwierdzenia 
nabytych 
umiejętności 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 
 
Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja ww. programu stażu umożliwi bezrobotnym  
wykonywanie pracy na danym stanowisku lub w zawodzie, po zakończeniu stażu . 
Zmiana treści programu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu  
do umowy z dnia  XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................  ..............................................................       

(OORGANIZATOR)                                                                           (PUP)  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
  (wzór) 

 
................................................................... 
(pieczęć powiatowego urzędu pracy) 
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU 
 
 
 
Pan/i .............................................................. 
Bezrobotny (a) ............................................. 
nr umowy z pracodawcą ......................................... z dnia ........................... 
 

        Okres stażu 
      od          do 

Informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub 
umiejętnościach zawodowych 

   
   
   
   
   
   
   
   

    
   (data otrzymania karty) .......................... 
 
 
...................................................... ....................         .......................................................................... 
                (podpis bezrobotnego)           (podpis i imienna pieczątka opiekuna bezrobotnego) 
 
Data zwrotu karty do powiatowego urzędu pracy ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................   ..................................................................... 
(podpis i imienna pieczątka pracownika    (podpis i imienna pieczątka organizatora -  
 powiatowego urzędu pracy przyjmującego kartę)     upoważnionej osoby). 
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ZAŁACZNIK NR 3 
(wzór) 

  
 

Gdynia, dnia …………………r. 
 
  
 
 
 
 

OPINIA POTWIERDZAJĄCA NABYCIE PRZEZ BEZROBOTNEGO KWALIFIKACJI I 
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 

 
 
 

Potwierdzam, że Pan (i) ……………………………………urodzony(a) w dniu …………………… 

w ………………………., w trakcie stażu, który trwał od dnia …………………………………….. 

do dnia ……………na stanowisku…………………………………………….nabył(a) następujące  

kwalifikacje i umiejętności zawodowe………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

(podpis i pieczątka organizatora) 

 

 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 


