POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM
UL. KS. STOLARCZYKA 14
34-500 ZAKOPANE

TEL/FAX 18 20 154 79
EMAIL: krza@praca.gov.pl
www.pupzakopane.pl

REGULAMIN
W SPRAWIE PRZYZNAWANIA BONÓW STAŻOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZAKOPANEM
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, nr 142,
poz. 1160),
3) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352/1),
4) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9),
5) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193
z 25.07.2007, str. 6),
6) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 121, poz. 810),
8) załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) bezrobotnym – oznacza to bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Zakopanem,
2) indywidualnym planie działania – oznacza to plan, o którym mowa w art. 34a ustawy,
3) Urzędzie – oznacza to Starostę Powiatu Tatrzańskiego lub działającego z jego upoważnienia
– Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem,
4) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.).
§1
1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon stażowy stanowiący
gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego
na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego
po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego stanowi załącznik 1 do regulaminu.
§2
1. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
2. Wzór bonu stażowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
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§3
Termin ważności bonu stażowego określa każdorazowo Urząd.
§4
1. Bezrobotny, który otrzymał bon stażowy, w okresie jego ważności, przedkłada do Urzędu
wypełniony bon wraz z oświadczeniem pracodawcy, potwierdzającym gotowość
zorganizowania stażu w wymiarze 6 miesięcy oraz zatrudnienia go po zakończeniu stażu
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2. W terminie 14 dni od daty złożenia potwierdzenia gotowości do zorganizowania stażu,
pracodawca składa w Urzędzie wniosek o organizację stażu dla bezrobotnego, który
otrzymał bon stażowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu
wraz z załącznikami.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o organizację stażu, Urząd zawiera
z pracodawcą umowę o organizację stażu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do regulaminu.
§5
1. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, Urząd
wypłaca premię w wysokości 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN).
2. Premia jest wypłacana po spełnieniu przesłanek dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis oraz złożeniu przez pracodawcę wniosku o wypłatę premii (według załącznika
nr 5 do regulaminu) wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnianie bezrobotnego
przez okres 6 miesięcy:
a. kopii umowy o pracę z bezrobotnym,
b. kopii zgłoszenia bezrobotnego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
c. kopii deklaracji ZUS DRA wraz z kopiami dowodów wpłaty,
d. kopii list płac z potwierdzeniami odbioru wynagrodzenia przez bezrobotnego,
3. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.
4. Ocena spełnienia przesłanek dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej będzie
dokonywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (na podstawie wezwania Urzędu pracodawca
będzie zobowiązany do dostarczenia odpowiednich dokumentów i oświadczeń).
§6
W ramach bonu stażowego Urząd finansuje:
1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł,
wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie
ze stypendium. Wysokość ryczałtu zostanie określona na podstawie przedłożonego
przez bezrobotnego zaświadczenia wydanego przez przewoźnika wykonującego transport
publiczny o wysokości kosztów przejazdu na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca
odbywania stażu,
2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto
wykonawcy badania.
§7
Kwota premii, o której mowa w § 5, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w § 6 pkt 1,
podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
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§8
Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 4–8 oraz art. 61a
ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, nr 142, poz. 1160) oraz regulaminu określającego warunku
odbywania stażu, obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem stosuje się
odpowiednio.

Załączniki:
1) wzór wniosku o przyznanie bonu stażowego,
2) wzór bonu stażowego,
3) wzór wniosku w sprawie organizacji stażu,
4) wzór umowy w sprawie organizacji stażu,
5) wzór wniosku o wypłatę premii.

