
 

 

 

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU W PROJEKCIE  

„NOWE MOŻLIWOŚCI NA SUKCES ZAWODOWY” 

 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Staże są organizowane w ramach projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy ” nr 
RPWM.10.02.00-28-0098/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Regionalny rynek pracy  
Działanie 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany 
przez Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir z siedzibą  przy ul. Grażyny 13/15, 02-542 
Warszawa  (zwanej dalej: Organizatorem stażu)  
2. Staż jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
3. W ramach projektu na staż zostanie skierowanych 72 Uczestników/czek projektu, na podstawie IPD, z 
uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców.  
4. Celem stażu jest nabywanie przez Uczestnika/czkę projektu umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z podmiotem przyjmującym na staż.  
5. Skierowanie na staż będzie bezpośrednio wynikać z Indywidualnego Planu Działania.  
6. Staż odbywa się na podstawie trójstronnej umowy, zawartej pomiędzy stażystą, podmiotem 
przyjmującym na staż oraz organizatorem stażu. Umowa zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, 
w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres 
obowiązków oraz dane opiekuna stażu.  

7. Zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane w ramach programu stażu, który jest 
przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany 
do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i 
potencjału stażysty. Wzór programu stażu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy o zorganizowanie stażu.  
8. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie 
przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz 
zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także 
monitoruje realizację przydzielonego w programie stażuj zakresu obowiązków i celów edukacyjno-
zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji 
zadań.  
9. Na jednego opiekuna może przypadać nie więcej niż 3 stażystów. Opiekun jest wyznaczany po stronie 
podmiotu przyjmującego na staż.  
10. Po zakończeniu stażu opracowywana jest ocena (opinia), uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz 
efekty stażu– jakie konkretne umiejętności praktyczne uzyskał uczestnik stażu, czego się nauczył. Ocena 
(opinia) jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.  
11. Po zakończeniu stażu osoba skierowana na staż składa sprawozdanie z przebiegu stażu. Sprawozdanie 
jest składane w formie pisemnej.  
12. Staż trwa 3 miesiące.  
13. Uczestnik/czka projektu skierowany/a na staż w miejscu pracy powinien wykonywać czynności lub 
zadania w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Czas 
pracy Uczestnika/-czki odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 
tygodniowo.  
14. Uczestnik stażu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy 
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedziele i święta, w 
porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego 
rozkładu czasu pracy.  

15. Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zakaz zatrudniania 



 

 

niepełnosprawnego w porze nocnej, obejmuje każdego pracownika niepełnosprawnego niezależnie od 
orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  
16. Zakaz zatrudniania w porze nocnej osób niepełnosprawnych w dwóch przypadkach może ulec 
zniesieniu. Nie obowiązuje on niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych przy pilnowaniu mienia. 
Ponadto chęć pracy w nocy może zgłosić sam niepełnosprawny pracownik. W takim przypadku lekarz 
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę 
nad osobą niepełnosprawną musi wyrazić na to zgodę. Stwierdza on, że nie ma przeciwwskazań do 
wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego.  
17. Na wniosek Uczestnika/-czki stażu podmiot przyjmujący na staż jest obowiązany do udzielenia dni 
wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, jednakże nie wcześniej niż 
po miesiącu odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu 
podmiot przyjmujący na staż jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia 
stażu.  
18. Miejsce odbywania stażu zostanie wskazane przez podmiot przyjmujący na staż.  
 

§ 2 
Procedury wyboru Uczestników/czki i podmiotów przyjmujących na staż 

 
1. Podmiot przyjmujący na staż składa Wniosek o staż wg wzoru dokumentu dostępnego na stronie 
internetowej projektu: www.asesor.edu.pl/projekty, w biurze projektu „Nowy zawód nowe szanse” wraz z 
wymaganymi załącznikami. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
2. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu podmiot przyjmujący na staż ma 
obowiązek zapoznania się ze wzorem Umowy o uczestnictwie w stażu. 
3. Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu są przyjmowane i weryfikowane na bieżąco.  
4. Pierwszeństwo w zawarciu umowy o zorganizowanie staży mają podmioty, które zadeklarowały we 
Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zatrudnienie Uczestników. Przez zatrudnienie należy 
rozumieć zatrudnienie Uczestnika/ów na podstawie: umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.  
Przy czym zatrudnienie Uczestnika w przypadku:  
a)umowy o pracę następuje po weryfikacji dokumentów, z których treści wynika, że Uczestnik /czka 
został/a zatrudniony na okres minimum 3 miesiące i minimum 1/2 etatu,  

b)umowy cywilno-prawnej następuje po weryfikacji dokumentów, z których treści wynika łączne 
spełnienie dwóch warunków: umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz wartość 
umowy zlecenia nie jest niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (miesięczne wynagrodzenie w 
ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 
ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy 
umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi 
być proporcjonalna do okresu zawartej umowy, np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być 
równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono 
czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

5. Uczestnik/czka projektu kierowany/a jest przez organizatora stażu na badania lekarskie w celu 
uzyskania informacji o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy wraz z pokryciem  
Kosztów badań lekarskich .  
6. Uczestnik/-czka Projektu nie może odbywać ponownie stażu u tego samego podmiotu przyjmującego 
na staż, na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż. 

 

§ 3 

Zasady realizacji stażu 

 
1. Podmiot przyjmujący na staż:  
a) Zapoznaje Uczestnika/-czkę projektu z programem stażu,  
b) Zapoznaje Uczestnika/-czkę projektu z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,  
c) Zapewnia Uczestnikowi/-czce projektu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach 
przewidzianych dla pracowników,  



 

 

d) Zapewnia Uczestnikowi/-czce projektu profilaktyczna ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla 
pracowników,  
e) Szkoli Uczestników/-czki projektu na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym 
regulaminem pracy,  
f) Przydziela Uczestnikowi/-czce projektu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne 
posiłki napoje profilaktyczne,  
g) Przydziela Uczestnikowi Projektu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie 
robocze, środki ochrony oraz niezbędne środki higieny osobistej,  
h) Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Asesor Ewaluacja i Rozwój o 
przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności 
Uczestnika/-czki projektu oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,  
i) Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje 
Uczestnikowi/-czce projektu ocenę (opinię) uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu 
(opisane językiem efektów uczenia się). Ocena (opinia) opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż 
zawodowy jest w formie pisemnej i stanowi załącznik nr 2 do Umowy o zorganizowanie stażu  
j) Dostarcza Asesor Ewaluacja i Rozwój w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę 
obecności podpisywaną przez Uczestnika/-czkę projektu.  
k) Wyznacza opiekuna stażu, który uczestniczy w przyjęciu stażysty do organizacji, przeprowadza całość 
lub część procesu adaptacji, przedstawia zakres obowiązków, objaśniając sposób ich wykonywania, 
wprowadza stażystę w procedury i zasady obowiązujące w organizacji, dba o realizację elementów 
edukacyjnych zdefiniowanych w programie, monitoruje postępy stażysty, udziela informacji zwrotnej na 
temat osiągniętych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun jest bieżącym wsparciem merytorycznym 
w zakresie objętym programem stażu. Wraz z przyjęciem Uczestnika/czki w ramach projektu „Nowe 
możliwości na sukces zawodowy” na staż podmiot przyjmujący na staż może otrzymać refundację 
dodatku do wynagrodzenia opiekuna, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w 
wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami 
wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, ale nie więcej niż 250 zł brutto za opiekę 
nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 125 zł brutto miesięcznie* za każdego kolejnego stażystę, przy 
czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami.  

-  Możliwe jest pełnienie obowiązków opiekuna przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 
cywilnoprawnej przy zapewnieniu odpowiedniego doświadczenia opiekuna stażysty, zdobytego u 
pracodawcy, u którego odbywa się staż (tzn. zatrudnienie przed projektem w ramach takowej 
umowy u pracodawcy). Jednocześnie niedopuszczalne jest sprawowanie opieki nad stażystą przez 
osobę związaną z pracodawcą umową cywilnoprawną, która została zatrudniona tylko i wyłącznie do 
pełnienia funkcji opiekuna stażysty. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażysty przez osoby 
zatrudnione na umowę cywilnoprawną możliwe jest rozliczenie w projekcie ich wynagrodzenia 
wynikającego z umowy lub jego części.  
- Możliwe jest także przyjmowania uczestników projektów na staż przez osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą i możliwość pełnienia funkcji opiekuna stażysty przez takie 
osoby. Jednak w takiej sytuacji opiekunem stażysty jest jednocześnie osoba prowadząca działalność 
gospodarczą, która nie może zrezygnować z wykonywania swoich zadań na rzecz prowadzonej 
działalności. W związku z tym taka osoba może otrzymać wyłącznie dodatek, wynikający z opieki nad 
stażystą czy grupą stażystów. Refundacja możliwa jest wtedy, gdy osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą za opiekę nad stażystą wystawi wewnętrzną notę obciążeniową na 
uzgodnioną w umowie stażowej kwotę ,która wraz z oświadczeniem po zakończonym stażu będzie 
podstawą do refundacji przez beneficjenta wynagrodzenia opiekuna stażysty w ramach projektu. 
Oświadczenie (wskazywać powinno m.in. dane osób uczestniczących w stażu, czas odbywania stażu i 
pełnienia funkcji opiekuna, deklarację prowadzania działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem 
obszaru tej działalności oraz deklaracja wypełnienia wszystkich funkcji wynikających z zakresu 
obowiązków opiekuna stażysty) Oświadczenie powinno zostać przedłożone wraz z notą.  
- W przypadku realizacji staży przez pracodawcę w celu potwierdzenia prawidłowej kwoty 
refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawców jako właściciela  jest on zobowiązany 
do przedstawienia noty obciążeniowej wraz z oświadczeniem o niezaleganiu w opłacie 
obowiązkowych składek oraz oświadczenia, że podczas sprawowania opieki nad stażystą nie 
zrezygnował z wykonywania swoich zadań na rzecz prowadzonej działalności. W przypadku 



 

 

realizacji staży przez pracownika pracodawcy w celu potwierdzenia prawidłowej kwoty refundacji 
wynagrodzenia opiekuna stażysty jest on zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia: 
• potwierdzającego, że opiekun jest pracownikiem podmiotu przyjmującego na staż, 
• potwierdzającego, że pracownik został wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż jako 
opiekun stażysty na potrzeby projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy”, ze wskazaniem 
formy, wymiaru zatrudnienia/ wykonywania obowiązków i wysokości wynagrodzenia zgodnie z 
zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 
edukacji (np. aneks do umowy, oddelegowanie, przyznanie dodatku do wynagrodzenia itp.), 
• kopię listy płac wynagrodzenia opiekuna stażysty która została prawidłowo wyliczona (z 
uwzględnieniem wyliczania wynagrodzenia w wysokości jak za urlop wypoczynkowy) w zależności 
od przyjętej formy (całość wynagrodzenia pracownika, proporcjonalna część wynagrodzenia, 
wysokość dodatku) – potwierdzona za zgodność z oryginałem, 
• kopię zapłaty (wyciągi – potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich składników 
wynagrodzenia pracownika wyznaczonego na opiekuna (ZUS i US), 

Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. Wypłata refundacji następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, 
pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu i przedłożeniu przez Podmiot 
wniosku o refundację wraz z listą obecności Uczestnika/-czki na stażu w danym miesiącu  
l) Zobowiązuje się zapewnić stażyście stanowisko pracy wyposażone w narzędzia niezbędne do 
wywiązania się z obowiązków określonych w programie stażu. Jeżeli do wykonywania danej pracy 
konieczne są uprawnienia dostępu, są one uzyskane odpowiednio wcześniej – tak, aby stażysta od 
pierwszego dnia pobytu w firmie mógł się swobodnie poruszać oraz korzystać z oprogramowania do 
pracy.  
m) Umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej, co umożliwia ewaluację jakości 
realizowanego programu oraz podjęcie ewentualnych działań naprawczych, jeśli otrzymane informacje 
wskazują na taką konieczność. Ocena programu stażu dokonywana może być według ankiety 
ewaluacyjnej.  
2. Przed przystąpieniem do stażu stażysta otrzyma w formie pisemnej dokument określający proces 
adaptacji stażysty, który umożliwi mu zapoznanie się z organizacją, obowiązkami, oraz procesami 
niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania w obszarze przydzielonej odpowiedzialności. Przykładowe 
elementy, jakie mogą składać się na proces adaptacji opisane są Umowie o zorganizowanie stażu.  
3. Uczestnik/-czka Projektu skierowany/-na do odbycia stażu zobowiązany jest:  
a) przestrzegać ustalonego przez podmiot rozkładu czasu pracy,  
b) sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń 
Podmiotu i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem,  
c) przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w 
szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych,  
d) po zakończeniu stażu opracować sprawozdanie z przebiegu stażu w formie pisemnej, wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Umowy o zorganizowanie stażu.  

4. Uczestnik/czka projektu ma prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie 
Pracy.  
5. Organizator stażu może rozwiązać z podmiotem przyjmującym na staż umowę o odbycie stażu w 
przypadku niezrealizowania przez dany podmiot programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego 
odbywania, po wysłuchaniu podmiotu przyjmującego na staż.  
6. Organizator stażu może pozbawić Uczestnika/- czkę projektu możliwości kontynuowania stażu w 
przypadku:  
a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,  
b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia 
się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 
psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,  
c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.  

 

§ 4 
Uprawnienia Uczestnika/-czki projektu skierowanego na staż/praktykę zawodową 

 



 

 

1. W okresie odbywania stażu uczestnikowi/czce przysługuje miesięczne stypendium, które wynosi 120% 
zasiłku, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie1 – w przypadku 
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Stypendium za 
niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni 
kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Stypendium nie przysługuje za czas 
nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym 
zaświadczeniem  lekarskim;  
2. Stypendium stażowe, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje Uczestnikowi/-czce projektu w wysokości 
maksymalnie 1289,83 zł brutto z kosztami płatnika za każdy miesiąc. Stypendium stażowe jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
3. Organizator stażu w ramach projektu opłaca za osobę pobierającą stypendium stażowe składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów, w wysokości i na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  
4. Wypłata stypendium następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, pod 
warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu i przedłożenia poprawnie 
wypełnionego wniosku o wypłatę stypendium stażowego wraz z listą obecności Uczestnika/-czki na stażu 
w danym miesiącu, oświadczenie osiągnieciu/nie osiągnięciu dochodu za dany miesiąc oraz wnioski 
urlopowe, a w przypadku zwolnień lekarskich – oryginały zwolnienia wystawionego przez lekarza na NIP 
płatnika 118 000 15 84. 
5. Uczestnikowi/czce nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, 
które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Organizatora 
stażu. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Kierownika projektu.  
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu projektu należy do Kierownika projektu działającego z 
upoważnienia i w porozumieniu z Asesor Ewaluacja i Rozwój.  
3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku 
jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.  
4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika projektu w 
porozumieniu z Asesor Ewaluacja i Rozwój  
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu  
6. Organizator staży zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe możliwości na sukces zawodowy” 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Wniosek o zorganizowanie stażu 

2. Załącznik nr 2 Wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia stażysty 
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 W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzi stażu wynosi nie 
mniej niż 140 godzin miesięcznie.   



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania staży  

   

 ………………………………………………………… 
(miejsce i data) 

.............................................................................. 
(pieczęć firmowa Podmiotu przyjmującego  na staż) 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH PROJEKTU  
NOWE MOŻLIWOŚCI NA SUKCES ZAWODOWY 

 

DANE ORGANIZATORA STAŻU 

Nazwa Podmiotu przyjmującego na staż  

Adres siedziby  

Miejsce prowadzenia działalności  

Dokument określający status prawny Podmiotu (nr 

KRS ): 

 

NIP  

REGON  

Forma prawna Podmiotu  

Imię i nazwisko osób upoważnionych do 

reprezentowania Podmiotu 

 

Rodzaj działalności wg PKD  

Telefon  

E-mail  

Data rozpoczęcia działalności  

Osoba do kontaktu, telefon  

 

 

 

 



 

 

 

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANEGO STAŻU 

Proponowany okres stażu (od - do)  

Miejsce odbywania stażu (adres, telefon)  

Tygodniowy wymiar czasu stażu  

Godziny pracy stażysty   

Opiekun stażu – imię i nazwisko, telefon, stanowisko  

Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których 

Uczestnicy projektu będą odbywać staż oraz nazwa 

zawodu i specjalności, w którym będzie się odbywał 

staż. 

 

Opis zadań, jakie będą wykonywane przez Uczestnika 

projektu podczas stażu, nazwa zawodu i specjalności, 

zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla 

potrzeb rynku, nazwa komórki organizacyjnej i 

stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych  

 

Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych 

i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz 

minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia 

stażu przez Uczestnika projektu 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/-czki projektu, którego 

podmiot przyjmujący na staż planuje objąć stażem   

 

                                                             DEKLARACJA ZATRUDNIENIA
2
 

Pomiot, deklaruje zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu: 

   

 TAK  

 NIE 

Jeśli Organizator stażu planuje zatrudnienie Uczestnika projektu prosimy o wskazanie rodzaju umowy: 

 umowa o pracę na min ½ etatu i okres minimum 3 miesiące  

 umowa cywilno-prawna zawarta na okres minimum  trzech miesięcy oraz wartość umowy zlecenia nie jest 

niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy 

cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie 
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 Zgodnie z Regulaminem wyboru i odbywania staży pierwszeństwo w zawarciu umowy o zorganizowanie stażu mają Podmioty, 

którzy zadeklarowali we Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zatrudnienie Uczestników. 



 

 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie 

zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej 

umowy, np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę), 

 umowa o dzieło - w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość 

umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 inny wymiar i forma, jaki?(podać dokładnie rodzaj umowy i okres).................................. 

 

Liczba osób deklarowanych do zatrudnienia: ……………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

Informuję, że: 

  jestem  

 nie jestem   

zainteresowany refundacją dodatku do wynagrodzenia opiekuna, w sytuacji, gdy nie zostanie on zwolniony od 

świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi 

składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, ale nie więcej niż 500 zł brutto w 

przypadku przyjęcia na staż dwóch stażystów.  

 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że: 

 nie posiadam zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym, 

 nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, 

 nie pozostaję w stanie likwidacji lub upadłości, 

 wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym, 

 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, zobowiązuję się do podpisania Umowy o 
zorganizowanie stażu przed datą wyznaczoną jako dzień rozpoczęcia stażu, 

 zapoznałam się z Regulaminem odbywania staży w projekcie „Nowe możliwości na sukces zawodowy.”  
 
 
 ………………………………………………………………………………………………..  
                         (pieczęć i podpis Podmiotu 


