Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław

ZAŁĄCZNIK NR 1
………………………………..............

(pieczątka zakładu pracy)
LISTA OBECNOŚCI BEZROBOTNEGO ODBYWAJĄCEGO STAŻ
– dotyczy umowy UmSTAZ/POWER/1.1.2/18/………………....(numer umowy)
miesiąc …………...........nazwisko i imię: ………………………… PESEL: …………………………………
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Podpis Organizatora*

Dni wolne max 2 dni za 30 dni
kalendarzowych stażu
odbywania stażu
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*Organizator podczas trwania stażu potwierdza obecność stażysty poprzez uzupełnienie podpisu na
liście obecności przy każdym dniu, w którym widnieje podpis osoby bezrobotnej odbywającej staż.
Zgodnie z § 5 ust. 1 lit. l w/w umowy listę obecności należy dostarczyć do Urzędu Pracy w
terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego stażu.
Wypłata stypendium uzależniona jest od dostarczenia listy obecności, ponieważ stanowi ona
podstawę wypłaty stypendium.
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Organizator zobowiązuje się do udzielenia na wniosek bezrobotnego, odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed
upływem terminu zakończenia stażu. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. o umowy Organizator zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Pracy,
w uzgodnieniu z osobą bezrobotną odbywającą staż, w terminie 7 dni przed wnioskowanym dniem wolnym bezpłatnym, wniosku
bezrobotnego o udzielenie dnia wolnego bezpłatnego, w przypadku zgody organizatora na jego udzielenie. Dzień wolny bezpłatny
wnioskowany przez osobę bezrobotną w sytuacji wykorzystania dni wolnych należnych ustawowo wskazanych w pkt. n, traktowany jest
jako sytuacja braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Nieprzedłożenie w terminie wniosku bezrobotnego o udzielenie dnia wolnego bezpłatnego, z uwagi na brak możliwości
zweryfikowania przez Urząd możliwości uwzględnienia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia bez konsekwencji ustawowych, może
skutkować zgodnie z art. 75 ust. 3 w/w ustawy utratą przez osobę bezrobotną statusu osoby bezrobotnej, co w konsekwencji
uniemożliwia kontynuowanie stażu oraz może powodować obowiązek zwrotu przez osobę bezrobotną nienależnie pobranego
stypendium. Przepis art. 75 ust. 3 w/w ustawy ma również zastosowanie w przypadku udzielenia przez organizatora dnia wolnego na
zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt. n niezasadnie, z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie przez bezrobotnego ustawowo należnych
dni wolnych.
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