
Procedura  

udzielania dofinansowania o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy niepozostające  

w zatrudnieniu 

1. Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania 

pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy  

z pracodawcą. 

 

2. Na staż może zostać skierowana osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. Staż może być 

organizowany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie przekraczający 12 miesięcy.  

Okres odbywania stażu uzależniony jest od środków finansowych.  

3. Kto może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu? 
 

 pracodawca zatrudniający 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 lub 

prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o której mowa w Ustawie z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2017 poz. 2336 z późn. 

zm.). 

 przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych 

dla pracodawców 

 organizacja pozarządowa 

 

4. Jakie uprawnienia przysługują osobie poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu 

odbywającej staż? 

 stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za ostatni miesiąc 

odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu 

zakończenia stażu, za dni wolne przysługuje stypendium, 

 ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. 

 prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. 

 prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II, a w 

dziale pierwszym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666). 

5. Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu nie może odbywać ponownie stażu  

u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej 

odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, przygotowanie zawodowe  

dorosłych, bądź też świadczył pracę. 



6. Czas pracy osoby poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu nie może 

przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo z zachowaniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. W Przypadku bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 

godzin tygodniowo. 

 

Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania: 

 Refundacja na ww. instrument rynku pracy następuje na pisemny wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami, złożony odpowiednio do tut. Centrum przez pracodawcę.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku 

informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia powinny 

zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Centrum informacji o uchybieniach 

występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Żninie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jednakże uzależnione jest 

to od faktu czy PCPR dysponuje wolnymi środkami finansowymi. Centrum w terminie 7 dni 

od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę  

o sposobie jego rozpatrzenia. 

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy, która 

zawierana jest pomiędzy Starostą Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora PCPR w Żninie 

a zakładem pracy reprezentowanym przez pracodawcę. 

 Umowy będą zawierane z pracodawcami, którzy nie mają zadłużenia wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych  i Urzędu Skarbowego (oświadczenie pracodawcy zał. nr 4 ). 

 W przypadku, kiedy występuje duża ilość wniosków o staż, a przeznaczone na to środki są 

ograniczone, wówczas Centrum w pierwszej kolejności może przyznać dofinansowanie osobie, 

która nie otrzymała dofinansowania ze środków PFRON w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Realizacja zadania następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Żnińskiego uchwały  

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy, aż do momentu wykorzystania środków 

przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.  

 


