dr BARBARA KRZYKÓW
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia osób m³odych
odbywaj¹cych sta¿e dla bezrobotnych

Occupational safety and health for young people undertaking training
during unemployment
This article analyses regulations concerning occupational safety and health during
unemployment training programmes ensuring young people have sufficient protection.
However, lack of compatibility between the Labor Code, regulations on unemployment
training courses and regulations on trainees’ health care may cause problems with regard
to conducting obligatory preliminary medical examinations, whereas such protection is
granted by Polish law.

Wstêp
Art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy – dotyczy on
wiêc nie tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Ochrona konstytucyjna
wyprowadza dziedzinê bhp poza sferê prawa
pracy, obejmuj¹c wszystkie stosunki, w których
wiadczona jest praca1. Osoby wykonuj¹ce
pracê na podstawie stosunku pracy (umowy
o pracê, mianowania, powo³ania, wyboru) s¹
pod ochron¹, gdy¿ podlegaj¹ one przepisom
Kodeksu pracy, który w sposób obszerny
i kompleksowy reguluje zagadnienia zwi¹zane
z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.
Równie¿ osoby wiadcz¹ce pracê na
podstawie ustaw stanowi¹cych lex specialis 2
w stosunku do Kodeksu pracy i reguluj¹cych
podstawowe zagadnienia z zakresu prawa
pracy w stosunku do okrelonych grup pracowniczych (tzw. pragmatyki s³u¿bowe),
w przypadku nieuregulowania zagadnieñ z za1

T. Wyka Ochrona zdrowia i ¿ycia pracownika jako element
treci stosunku pracy, s. 108. Difin, Warszawa 2003
Prawo szczegó³owe
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kresu bhp bêd¹ podlega³y przepisom kodeksu
na podstawie zasady lex specialis derogat legi
generali 3. Istnieje jednak wiele prac wykonywanych albo w stosunku niepracowniczym,
albo w ogóle niemaj¹cych podstaw prawnych
w Kodeksie pracy. Nale¿¹ do nich m.in. prace
wiadczone w ramach wolontariatu, czy
te¿ prace wiêniów wykonywane w trybie
skierowania. Wówczas, w przypadkach nieuregulowanych w przepisach dotycz¹cych
zasad wykonywania pracy nie mo¿na, bez
specjalnego odes³ania, stosowaæ przepisów
Dzia³u Dziesi¹tego Kodeksu pracy.

Podmioty objête sta¿em
Do tego typu prac nale¿¹ równie¿ sta¿e
dla bezrobotnych. Po zmianach wprowadzonych w ostatnich latach s¹ one obecnie
uzale¿nione od rodzaju wykonywanej pracy
i wieku osoby kierowanej na sta¿. Kierowanie
3

Zasada ta mówi, ¿e prawo szczegó³owe wy³¹cza ze
stosowania prawo ogólne. Takim prawem szczegó³owym
w stosunku do Kodeksu pracy bêdzie np. ustawa Karta
Nauczyciela, czy ustawa o s³u¿bie cywilnej. W takich
przypadkach kodeks stosuje siê tylko w zakresie nieuregulowanym ustaw¹ szczegó³ow¹.
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W artykule przedstawiono analizê przepisów dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa
i higieny pracy w ramach sta¿u dla bezrobotnych, które chroni¹ w dostateczny sposób
sta¿ystê. Jednak¿e brak kompatybilnoci pomiêdzy przepisami Kodeksu pracy i okrelaj¹cymi zasady odbywania sta¿u dla bezrobotnych a przepisami reguluj¹cymi zasady
opieki zdrowotnej nad sta¿ystami, mo¿e powodowaæ trudnoci w realizacji obowi¹zku
przeprowadzenia wstêpnych badañ lekarskich. Przepisy dotycz¹ce ochrony ¿ycia i zdrowia
sta¿ystów wiadcz¹cych pracê w ramach sta¿u powinny zapewniaæ tak¹ ochronê.

na sta¿e dotyczy bezrobotnych, którzy w rozumieniu ustawy s¹ w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Obejmuj¹ one: bezrobotnych do
25. roku ¿ycia; osób bezrobotnych d³ugotrwale
lub takich, które po zakoñczeniu kontraktu
socjalnego nie podjê³y zatrudnienia, kobiet,
które nie podjê³y zatrudnienia po urodzeniu
dziecka; bezrobotnych powy¿ej 50. roku ¿ycia,
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
bez dowiadczenia zawodowego lub bez
wykszta³cenia redniego; bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych dziecko w wieku do
18 lat; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolnoci nie podjêli zatrudnienia,
bezrobotnych niepe³nosprawnych.
Wymienione osoby mog¹ byæ skierowane
przez starostê do odbycia sta¿u u pracodawcy
lub osoby fizycznej przez okres nieprzekraczaj¹cy 6 miesiêcy. Jednak¿e mog¹ to byæ tylko
ci pracodawcy lub te osoby, które prowadz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z rolnictwem, tj. produkcjê rolinn¹ lub zwierzêc¹,
ogrodnicz¹, sadownicz¹, pszczelarsk¹ i rybn¹.
Osoba, do której skierowany jest bezrobotny,
musi prowadziæ tê dzia³alnoæ na w³asny

rachunek w pozostaj¹cym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczaj¹cej 2 h.
Bezrobotny, który nie ukoñczy³ 25. roku
¿ycia mo¿e byæ skierowany przez starostê do
odbycia sta¿u bez ograniczeñ co do miejsca,
w którym sta¿ taki bêdzie zorganizowany
i w którym bêdzie odbywany. Z takiego sta¿u
mo¿e równie¿ skorzystaæ w ci¹gu 12 miesiêcy
od daty zakoñczenia studiów wy¿szych (okrelonej w dyplomie) osoba do 27. roku ¿ycia.
Zasady kierowania na sta¿ i odbywania sta¿u
reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy4.

Zasady odbywania sta¿u
Sta¿ dla bezrobotnych odbywa siê na
podstawie umowy zawartej pomiêdzy starost¹
kieruj¹cym na sta¿ a pracodawc¹. Specyfika
wykonywania sta¿u polega na tym, ¿e nie
jest zawierana ¿adna umowa pomiêdzy
sta¿yst¹ a starost¹, który kieruje na sta¿ lub
pracodawc¹, u którego sta¿ jest realizowany.
Sta¿ysta podejmuje i wykonuje pracê jedynie
na podstawie skierowania na sta¿. Z punktu
widzenia prawa podstaw¹ prawn¹ wykonywania pracy nie jest w tym przypadku stosunek
pracy, a stosunek administracyjnoprawny.
Powoduje to, ¿e w stosunku do sta¿ysty zatrudnionego w ramach zwalczania bezrobocia
nie maj¹ zastosowania przepisy Kodeksu
pracy, w tym równie¿ dotycz¹ce zapewnienia
ochrony zdrowia i ¿ycia sta¿ysty. W zwi¹zku
z tym ochrona taka wynika jedynie z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz wydanego na podstawie art. 60
cytowanej ustawy przepisu wykonawczego.
Celem sta¿u jest aktywizacja osób bezrobotnych, szczególnie osób m³odych, które maj¹
trudnoci w znalezieniu pracy ze wzglêdu
na brak dowiadczenia zawodowego czy te¿
niezbêdnych do wykonywania okrelonej pracy
umiejêtnoci5.
Sta¿ ma charakter indywidualny i wynika
z analizy potrzeb rynku pracy i umiejêtnoci
bezrobotnego. Dlatego odbywa siê wed³ug
programu ustalonego pomiêdzy starost¹
a organizatorem sta¿u (pracodawc¹ lub osob¹
fizyczn¹), uwzglêdniaj¹cego predyspozycje
psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykszta³cenia oraz dotychczasowe kwalifikacje
zawodowe bezrobotnego. Program ten powinien okrelaæ:
1) nazwê zawodu lub specjalnoci, której
program dotyczy,
4

DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.
W zakresie celów sta¿ dla bezrobotnych zbli¿ony jest do
praktyk absolwenckich, które mog¹ byæ organizowane
na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach
absolwenckich. Jednak¿e istnieje zasadnicza ró¿nica
w podstawie prawnej wiadczenia pracy, któr¹ w przypadku praktyk jest umowa zawarta pomiêdzy praktykantem
a podmiotem przyjêtym na praktykê.
5

2) zakres zadañ wykonywanych przez
bezrobotnego,
3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub
umiejêtnoci zawodowych’
4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejêtnoci,
5) opiekuna osoby objêtej programem
sta¿u.
Podstaw¹ skierowania przez starostê na
sta¿ jest wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie sta¿u z³o¿ony do starosty przez
organizatora sta¿u. Organizator sta¿u mo¿e
we wniosku wskazaæ imiennie bezrobotnego,
którego chce przyj¹æ na sta¿. Proponowany
okres sta¿u nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 miesi¹ce. Ograniczenie to wydaje siê logiczne
przy uwzglêdnieniu celu, w jakim sta¿ jest odbywany, mianowicie zdobycia dowiadczenia
lub umiejêtnoci wykonywania pracy. Wydaje
siê, ¿e krótszy okres nie by³yby wystarczaj¹cy
do osi¹gniêcia tego celu. Dla prawid³owego
wytypowania sta¿ysty we wniosku musz¹ byæ
okrelone zadania, jakie maj¹ byæ wykonywane
podczas sta¿u, w tym wymagany zawód lub
specjalnoæ; nazwa komórki organizacyjnej
i stanowiska pracy wraz z zakresem zadañ zawodowych, jak te¿ wymagania dotycz¹ce predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych,
poziomu wykszta³cenia, minimalnych kwalifikacji. W celu zapewnienia prawid³owej opieki
nad sta¿yst¹ i gwarancji osi¹gniêcia celu, jakim
jest zdobycie dowiadczenia zawodowego lub
kwalifikacji, przepisy ograniczaj¹ dopuszczaln¹
liczbê sta¿ystów: u jednego pracodawcy nie
mo¿e ich byæ wiêcej ni¿ pracowników zatrudnionych w dniu sk³adania wniosku. Jeszcze
wiêksze ograniczenia zastosowano w stosunku
do organizatora sta¿u dla bezrobotnych, który
nie jest pracodawc¹ (nie zatrudnia pracowników) – w takim przypadku sta¿ mo¿e odbywaæ
nie wiêcej ni¿ jeden bezrobotny.

sta¿ przepisy okrelone w Kodeksie pracy
i aktach wykonawczych do kodeksu.
Z brzmienia tego przepisu wynika³oby, ¿e
chodzi o wszystkie przepisy kodeksu. W¹tpliwoci nasuwaj¹ siê jednak w zwi¹zku z brzmieniem dalszych przepisów, które poza ogólnym
obowi¹zkiem zapewnienia bezpieczeñstwa
i higieny pracy wskazuj¹ szczegó³owe obowi¹zki pracodawcy, takie jak zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia
w zakresie przewidzianym dla pracowników;
szkoleñ w zakresie bhp, p.po¿; przydzielenie
bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych
w Kodeksie pracy, odzie¿y i obuwia roboczego,
rodków ochrony indywidualnej, niezbêdnych
rodków higieny osobistej oraz nale¿nych
pracownikom bezp³atnych posi³ków i napojów
profilaktycznych.
Nie oznacza to jednak, ¿e tylko wymienione
obowi¹zki s¹ do zrealizowania przez organizatora sta¿u w ramach zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nale¿y
przepis ten interpretowaæ w ten sposób, ¿e
skonkretyzowane zosta³y obowi¹zki indywidualne w zakresie bhp (szkolenie, profilaktyczna
opieka zdrowotna, odzie¿ robocza, rodki
ochrony indywidualnej, posi³ki i napoje profilaktyczne). Natomiast wszystkie obowi¹zki
dotycz¹ce zagro¿eñ wynikaj¹cych z materialnego rodowiska pracy (np. w budownictwie),
stosowanych maszyn i urz¹dzeñ, procesów
technologicznych czy te¿ u¿ywanych w toku
produkcji materia³ów i substancji obowi¹zuj¹
na podstawie Kodeksu pracy w zwi¹zku z przepisami odwo³uj¹cymi siê do niego.
Rzadziej bêd¹ to zagro¿enia wynikaj¹ce
z czynników niematerialnych, takie jak organizacja pracy czy stres7. Szczególnie ten ostatni
wystêpuje – ze wzglêdu na ograniczony okres
odbywania sta¿u (nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy)
– sporadycznie.

Zapewnienie
bezpieczeñstwa i higieny pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna
nad sta¿ystami

Zasady zapewnienia bezpieczeñstwa
i ochrony sta¿ystów odbywaj¹cych sta¿ dla
bezrobotnych okrelone zosta³y w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej
z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków odbywania sta¿u przez
bezrobotnych6. Zgodnie z przepisami tego
rozporz¹dzenia zapewnienie bezrobotnemu
odbywaj¹cemu sta¿ bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na organizatorze sta¿u – na zasadach, jakie przewidziane
s¹ dla pracowników. Oznacza to, ¿e organizator sta¿u, bez wzglêdu na to, czy jest osob¹
fizyczn¹, czy te¿ pracodawc¹, obowi¹zany
jest realizowaæ w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy bezrobotnego odbywaj¹cego

Zgodnie z cytowanymi przepisami organizator sta¿u zapewnia bezrobotnemu
profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ na zasadach
dotycz¹cych pracowników. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownik ma
zapewnione na koszt pracodawcy badania
wstêpne, okresowe i kontrolne. W przypadku
bezrobotnego nie budz¹ w¹tpliwoci badania
wstêpne: organizator sta¿u powinien nañ
skierowaæ przed rozpoczêciem sta¿u. W skierowaniu trzeba podaæ informacjê o wystêpowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia
lub warunków uci¹¿liwych, w tym równie¿
o aktualnych wynikach badañ i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia, wystê-

6

DzU z 2009 r. nr 142, poz. 1160

7
Rozró¿nienie na czynniki materialne i niematerialne, vide:
T. Wyka Ochrona zdrowia… , s. 18 i nast.
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puj¹cych na stanowiskach pracy, na których
bêdzie siê odbywaæ sta¿.
Stosuj¹c odpowiednio przepisy obowi¹zuj¹ce pracowników w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej, lekarz sprawuj¹cy opiekê
nad pracownikami, na podstawie przeprowadzonych badañ powinien wystawiæ
zawiadczenie o braku przeciwwskazañ lub
o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy
na okrelonym stanowisku. Badania w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej przeprowadza w zasadzie lekarz medycyny pracy, dzia³aj¹cy w ramach s³u¿by medycyny pracy8.
Jednak¿e w ustawie o s³u¿bie medycyny
pracy9 wród zadañ, jakie realizuje ta s³u¿ba,
ustawodawca nie uwzglêdni³ osób wiadcz¹cych pracê w ramach sta¿u dla bezrobotnych.
Uwzglêdnienie w ustawie analogicznej pod
wzglêdem podstaw formalno-prawnych pracy
wiadczonej przez wiêniów uzasadnia postawienie tezy, ¿e brak jest podstaw prawnych
do przeprowadzania przez s³u¿bê medycyny
pracy na wniosek organizatora sta¿u badañ
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
sta¿ystów. Mo¿e to doprowadziæ do sytuacji,
¿e lekarz medycyny pracy odmówi przeprowadzenia badañ i wystawienia odpowiedniego
orzeczenia lekarskiego umo¿liwiaj¹cego wykonywanie pracy w ramach sta¿u.

Szkolenie sta¿ystów w zakresie bhp
Takich w¹tpliwoci nie ma w przypadku
przeprowadzania szkoleñ w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Szkolenia te organizowane s¹ przez pracodawcê. Wprawdzie
obowi¹zek taki nie ci¹¿y na osobach niebêd¹cych pracodawc¹, które mog¹ byæ organizatorami sta¿u10, ale na podstawie przepisów
dotycz¹cych warunków odbywania sta¿u
musz¹ oni zapewniæ takie samo przeszkolenie
w zakresie bhp i p.po¿., jak pracodawcy swoim
pracownikom. Szczegó³owe zasady organizacji
szkoleñ bhp okrelone zosta³y w rozporz¹dzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny11.
Szkolenie to obejmuje szkolenie wstêpne
i szkolenie okresowe. Oczywistym jest, ¿e
osoba kierowana na sta¿ mo¿e byæ skiero8
Wyj¹tek stanowi¹ prace na stanowiskach, na których nie
wystêpuj¹ czynniki szkodliwe lub uci¹¿liwe wymienione
we wskazówkach metodycznych stanowi¹cych za³¹cznik
do rozporz¹dzenia ministra zdrowia i opieki spo³ecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(DzU nr 69, poz. 332 ze zm.). W tym przypadku badania
mog¹ przeprowadzaæ lekarze posiadaj¹cy specjalizacjê
w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej.
9
DzU z 2004 r. nr 125, poz. 1317
10
Zgodnie z art . 61a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy organizatorami sta¿u mog¹ byæ
przedsiêbiorcy niezatrudniaj¹cy pracownika na zasadach
przewidzianych dla pracodawców.
11
DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.
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wana jedynie na szkolenie wstêpne. Sztywno
okrelony czas, w jakim mo¿e odbywaæ siê sta¿
(12 miesiêcy) powoduje, ¿e nie ma mo¿liwoci
przeprowadzenia szkolenia okresowego,
skoro najczêciej takie szkolenie odbywa siê
raz na rok i dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na
których wystêpuj¹ szczególne zagro¿enia dla
bezpieczeñstwa lub zdrowia pracowników.
Dodatkowo bezwzglêdny zakaz ponownego
odbywania sta¿u u tego samego organizatora na tym samym stanowisku powoduje, ¿e
praktycznie okres jednego roku nie mo¿e byæ
przekroczony.
Sta¿ysta w ramach szkolenia wstêpnego
musi odbyæ instrukta¿ ogólny oraz instrukta¿
stanowiskowy. W trakcie tych szkoleñ g³ówny
nacisk powinien byæ po³o¿ony na warunki
pracy wynikaj¹ce ze specyfiki danego zak³adu
pracy. Sta¿ysta powinien wiêc byæ poinformowany o organizacji zak³adu, w którym bêdzie
odbywa³ sta¿, sposobach poruszania siê po
zak³adzie, zagro¿eniach w nim wystêpuj¹cych
i rodkach prewencji podjêtych w celu ich
ograniczenia. Istotne jest równie¿ prawid³owe
przeprowadzenie szkolenia w ramach instrukta¿u stanowiskowego. Kierowani do pracy
sta¿yci s¹ ludmi m³odymi (najwy¿ej 27 lat),
a co za tym idzie nale¿y przypuszczaæ, ¿e nie
maj¹ wcale dowiadczenia zawodowego albo
posiadaj¹ je w bardzo ograniczonym zakresie.
Dlatego te¿ prawid³owo przeprowadzony
instrukta¿ stanowiskowy ma istotny wp³yw
na bezpieczne wykonywanie pracy przez
sta¿ystê.
Nale¿y podkreliæ, ¿e zgodnie z przepisami
Kodeksu pracy koszty dzia³añ prewencyjnych
i zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i ochronê
pracownika ponosi pracodawca. To samo dotyczy organizatora sta¿u, skoro na nim, zgodnie
z przepisami, ci¹¿y obowi¹zek zapewnienia
bezpieczeñstwa i higieny pracy sta¿ystom.
Obejmuje to zarówno koszty profilaktycznej
opieki zdrowotnej, szkoleñ, jak te¿ dostarczenie odzie¿y i obuwia roboczego, rodków
ochrony indywidualnej, czy te¿ posi³ków i napojów profilaktycznych.

Pozosta³e zasady
zapewnienia bhp sta¿ystom
Istotna rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa
i higieny sta¿ysty odgrywa równie¿ opiekun
sta¿u – na nim ci¹¿y obowi¹zek udziela wskazówek i pomocy w realizacji powierzonych
zadañ. Doceniaj¹c rolê, jak¹ pe³ni opiekun
sta¿ysty w przepisach ustalono, ¿e nie mo¿e
on siê jednoczenie opiekowaæ wiêcej ni¿ 3
sta¿ystami.
Organizator sta¿u nie mo¿e równie¿ dobrowolnie kszta³towaæ czasu pracy sta¿ysty,
zgodnie bowiem z przepisami cytowanego
rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych wa-

runków odbywania sta¿u przez bezrobotnych,
jego czas pracy nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin
na dobê i 40 godzin tygodniowo. Bezrobotny
nie mo¿e równie¿ wykonywaæ w ramach sta¿u
pracy w niedziele i wiêta, w porze nocnej lub
w systemie pracy zmianowej. W tym przypadku zakaz ten nie jest ju¿ tak bezwzglêdny
i mo¿na od niego odst¹piæ, jednak decyzja
nale¿y nie do sta¿ysty czy organizatora sta¿u,
a do starosty w ramach na³o¿onego na niego
ustaw¹ nadzoru nad odbywaniem sta¿u.

Obowi¹zki sta¿ysty
Zobowi¹zania na³o¿one na organizatora
sta¿u rodz¹ równie¿ okrelone obowi¹zki
sta¿ysty. Musi on przestrzegaæ ustalonego
rozk³adu czasu pracy; sumiennie i starannie
wykonywaæ powierzone zadania objête programem sta¿u oraz stosowaæ siê do poleceñ
prze³o¿onych, przestrzegaæ przepisów i zasad
obowi¹zuj¹cych u organizatora, w szczególnoci regulaminu, tajemnicy s³u¿bowej i bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpo¿arowych.
Sprawozdanie z przebiegu sta¿u sporz¹dza
sta¿ysta, za prawdziwoæ zawartych tam
informacji potwierdza opiekun sta¿u. Opiniê
o sta¿ycie wydaje organizator sta¿u w terminie 7 dni od jego zakoñczenia.

Nadzór nad sta¿em
W ramach nadzoru nad sta¿em jego organizator ma obowi¹zek informowaæ starostê
o przypadkach przerwania sta¿u, nieusprawiedliwionych nieobecnociach oraz innych
zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
Starosta mo¿e na wniosek organizatora lub
z urzêdu pozbawiæ bezrobotnego mo¿liwoci
kontynuowania sta¿u w razie naruszenia podstawowych obowi¹zków, nieusprawiedliwionej
nieobecnoci, stawienia siê do odbywania sta¿u w stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie alkoholu,
narkotyków lub rodków psychotropowych
lub spo¿ywania ich w miejscu pracy, a tak¿e
usprawiedliwionej nieobecnoci uniemo¿liwiaj¹cej zrealizowanie programu sta¿u – chodzi tu
przede wszystkim o d³ugotrwa³e zwolnienie lekarskie z powodu choroby, ale te¿ w przypadku
m³odych kobiet mo¿e to byæ ci¹¿a lub opieka
nad nowo narodzonym dzieckiem12.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przepisy dotycz¹ce
sta¿ystów nie reguluj¹ spraw ochrony pracy
kobiet w zakresie trwa³oci stosunku pracy
(w tym przypadku sta¿u) i nie nakazuj¹ stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu pracy.
Nieco odmienna jest sytuacja w przypadku
stosowania w stosunku do kobiet przepisów
dotycz¹cych pracy w szczególnych warunkach
12
Nie bêdzie tu mo¿na jednak uwzglêdniæ czasu opieki
nad dzieckiem, podczas którego matka pobiera zasi³ek
macierzyñski, gdy¿ w przypadku pobierania takiego zasi³ku
matka nie ma statusu osoby bezrobotnej.

lub o szczególnym charakterze. Wydaje siê, ¿e w tym przypadku
nale¿y stosowaæ do m³odych kobiet odbywaj¹cych sta¿ przepisy
Kodeksu pracy, gdy¿ bêdzie to ochrona obejmuj¹ca zapewnienie
odbywaj¹cemu sta¿ bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e w przypadku, gdy w trakcie odbywania
sta¿u kobieta zajdzie w ci¹¿ê, powinna natychmiast poinformowaæ o tym organizatora sta¿u pracy, który musi stwierdziæ, czy
w ramach sta¿u bezrobotna nie wykonuje pracy wymienionej
w rozporz¹dzeniu jako wzbroniona. Je¿eli tak jest, to powinien,
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zmieniæ warunki pracy
bezrobotnej tak, aby mog³a ona wykonywaæ tê pracê, a je¿eli jest
to niemo¿liwe, przenieæ j¹ do innej pracy. W ka¿dym przypadku
jednak powinien on natychmiast powiadomiæ o zaistnia³ym stanie
starostê, który w ramach nadzoru podejmuje decyzjê o sposobie
postêpowania w stosunku do sta¿ystki.
Nie bêd¹ natomiast mia³y zastosowania przepisy Kodeksu pracy
dotycz¹ce ochrony pracy m³odocianych, a przede wszystkim wykaz
prac wzbronionych m³odocianym, gdy¿ m³odocianym, zgodnie
z przepisami prawa pracy jest osoba, która ukoñczy³a 16 lat, a nie
ukoñczy³a 18, za bezrobotnym w rozumieniu ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mo¿e byæ jedynie osoba,
która ukoñczy³a 18 lat.

Wypadki podczas odbywania sta¿u
Przepisy dotycz¹ce odbywania sta¿u nie wskazuj¹, jak powinien
postêpowaæ starosta w ramach nadzoru nad przebiegiem sta¿u,
ani organizator sta¿u w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej (w tym przypadku chodzi przede wszystkim o zatrucia). Nie oznacza to jednak, ¿e brak jest jakichkolwiek
uregulowañ na ten temat. W ustawie z dnia 30 padziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych13 za wypadek przy pracy uwa¿a siê równie¿ wypadek
podczas odbywania sta¿u w miejscu pracy odniesiony przez osobê
pobieraj¹c¹ stypendium w okresie odbywania tego sta¿u na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urz¹d pracy. Ustalania
przyczyn i okolicznoci wypadku dokonuje w karcie wypadku pracodawca, u którego osoba pobieraj¹ca stypendium odbywa sta¿.
W przypadku podejrzenia o chorobê zawodow¹ stosuje siê natomiast
odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

Podsumowanie
Analizuj¹c przepisy dotycz¹ce zapewnienia bezpieczeñstwa
i higieny pracy w ramach sta¿u dla bezrobotnych nale¿y stwierdziæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy chroni¹ w dostateczny sposób
sta¿ystê. Jednak¿e brak kompatybilnoci pomiêdzy przepisami
Kodeksu pracy i okrelaj¹cymi zasady odbywania sta¿u dla bezrobotnych a przepisami reguluj¹cymi zasady opieki zdrowotnej
nad sta¿ystami, szczególnie dotycz¹cymi przeprowadzania
badañ w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, mo¿e powodowaæ trudnoci w realizacji obowi¹zku przeprowadzenia
wstêpnych badañ lekarskich. W pozosta³ym zakresie przepisy
dotycz¹ce ochrony ¿ycia i zdrowia sta¿ystów wiadcz¹cych
pracê w ramach sta¿u powinny zapewniaæ tak¹ ochronê. De
lege ferenda14 nale¿y jednak zmieniæ ustawê o s³u¿bie medycyny
pracy tak, aby wiadczenia jej w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracuj¹cymi rozci¹gniête zosta³y równie¿ na
sta¿ystów skierowanych do pracy w ramach promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
13
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Okrelenie u¿ywane w jêzyku prawnym dla propozycji zmian w obowi¹zuj¹cych
przepisach.
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