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WZÓR 

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU NR  …………../SZ/KP/2018 

 

DLA OSOBY BĘDĄCEJ UCZESTNIKIEM PROJEKTU 

 „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów 

lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” 

 

 

zawarta w dniu  ………..2018r. w Rzeszowie, pomiędzy: 

BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000413871, NIP: 5170358878, REGON: 180824543, reprezentowaną 

przez Prezesa Zarządu – Paweł Walawender, zwanego w dalszej części umowy Beneficjentem, 

 
i 

 
………………………….. z siedzibą w …………………………. posługującym się w obrocie gospodarczym numerem 

identyfikacji podatkowej NIP: …………………., REGON: ………………, reprezentowanym przez …………………………, zwanym w 

dalszej części umowy Przyjmującym na staż,  

  
i 

 
Panią/Panem ……………….. zamieszkałą/zamieszkałym ………………………., PESEL: …………………………….. 

Zwaną/zwanym w dalszej części umowy Stażystą/Stażystką lub Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków odbycia stażu u Przyjmującego na staż przez 

Uczestnika/Uczestniczkę Projektu „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów 

lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” bez nawiązywania stosunku pracy między 

Przyjmującym na staż a Stażystą/Stażystką. 

2. Przez „staż” należy rozumieć nabywanie przez Stażystę/Stażystkę praktycznych umiejętności do samodzielnego 

wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jego/jej szanse na uzyskanie 

zatrudnienia poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Przyjmującym na staż.  

3. Staż będzie trwał 6 miesięcy, w okresie: od ……………... do ……………….. 

4. Miejsce odbywania stażu:  

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres) 

 
5. Nazwa stanowiska pracy: ………………………………... 

6. Przyjmujący na staż nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem Stażysty/Stażystki. Środki na 

pokrycie stypendium dla Stażysty/Stażystki pochodzą z budżetu projektu pn. „Kierunek praca. Kompleksowe 

wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w 

wieku 30+” o nr RPPK.07.01.00-18-0011/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wynagrodzenie za staż współfinansowane jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Staż realizowany będzie zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. 

UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 
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8. Staż odbywać się będzie w oparciu o program stażu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

1. Stażysta/Stażystka powinien/powinna wykonywać powierzone mu/jej czynności i/lub zadania w wymiarze 40 godzin 

tygodniowo i 8 godzin na dobę, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności: 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

2. Godziny odbywania stażu muszą być zgodne z godzinami pracy określonymi w obowiązującym u Przyjmującego na 

staż regulaminie pracy lub z przyjętymi godzinami pracy ustalonymi przez Przyjmującego na staż dla pozostałych 

pracowników. Przed rozpoczęciem stażu Przyjmujący na staż na druku dostarczonym przez Beneficjenta (załącznik 

nr 4) określa harmonogram pracy dla Stażysty/Stażystki (w tym godziny rozpoczynania i kończenia stażu), którego 

akceptacja przez Beneficjenta jest warunkiem rozpoczęcia realizacji stażu. Każdorazowa zmiana godzin pracy 

wymaga zmiany harmonogramu pracy i przedstawienia go do akceptacji Beneficjentowi.  

3. Stażysta/Stażystka nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani 

w godzinach nadliczbowych, przy czym Beneficjent może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta oraz 

w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu 

pracy. 

4. Stażyści/Stażystce przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które można 

wykorzystać po nabyciu do nich praw. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Przyjmujący na staż jest zobowiązany 

udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek 

Stażysty/Stażystki. Za dni wolne Stażyście/Stażystce przysługuje stypendium stażowe. 

 

§ 3 

1. Przyjmujący na staż zobowiązuje się do: 

1) Nieodpłatnej współpracy z Beneficjentem w celu zorganizowania i przeprowadzenia stażu. 

2) Przygotowania w porozumieniu z Beneficjentem indywidualnego programu stażu i zorganizowania stanowiska 

pracy Stażysty/Stażystki zgodnie z Programem stażu. 

3) Zapewnienia odpowiedniego stanowiska stażu, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów, zgodnie 

z programem stażu.  

4) Przydzielenia Stażyście/Stażystce (na zasadach przewidzianych dla pracowników na analogicznym stanowisku 

w miejscu odbywania stażu) odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych 

środków higieny osobistej (jeśli dotyczy). 

5) Zapewnienia Stażyście/Stażystce, na zasadach przewidzianych dla pracowników Przyjmującego na staż, w miejscu 

odbywania stażu, bezpłatnych posiłków i napoi (jeśli dotyczy). 

6) Przeszkolenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, 

przepisów przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz zapoznanie Stażysty/Stażystki z obowiązującym 

regulaminem pracy, z jego/jej obowiązkami i uprawnieniami oraz innymi przepisami obowiązującymi na 

stanowisku, którego dotyczy staż. 

7) Przestrzegania prawa Stażysty/Stażystki do odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz 

przestrzegania prawa do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale 

pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.   

8) Należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu. 

9) Właściwego oznaczenia miejsca odbywania stażu informacją o współfinansowaniu stanowiska pracy 

Stażysty/Stażystki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na 

umieszczeniu tej informacji w widocznym miejscu w obrębie stanowiska pracy Stażysty/Stażystki. Wzór oznaczenia 

stanowi załącznik do niniejszej umowy i zostaje wraz z nią przekazany do użytku w miejscu odbywania stażu – 

(Załącznik nr 8). W miejscu odbywania stażu powinien być także wywieszony plakat dotyczący Projektu w formacie 

A3 wydrukowany w kolorze (plakat do pobrania na stronie internetowej projektu www.kierunekpraca.bdcenter.pl). 

10) Wyznaczenia Opiekuna stażu, nadzorującego wykonywanie przez Stażystę/Stażystkę zadań objętych Programem 

stażu. Opiekun ma obowiązek udzielać Stażyście/Stażystce wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych 

zadań; monitorować realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-

zawodowych oraz udzielać informacji zwrotnej Stażyście/Stażystce na temat osiąganych wyników i stopnia 

realizacji zadań. 

11) Sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu przez Stażystę/Stażystkę poprzez wyznaczenie Opiekuna stażu: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
stanowisko: ……………………….; wykształcenie: ……………………; telefon: ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko Opiekuna stażu, zajmowane stanowisko, wykształcenie, telefon kontaktowy) 
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Do obowiązków Opiekuna stażu należy: wprowadzenie Stażysty/Stażystki w zakres obowiązków oraz zapoznanie 

Stażysty/Stażystki z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż a także 

monitorowanie realizacji przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków oraz celów edukacyjno-

zawodowych, udzielanie informacji zwrotnej Stażyście/Stażystce na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji 

zadań.  

Przy czym Opiekun stażu może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami odbywającymi staż u 

Przyjmującego na staż. 

12) Udzielenia na pisemny wniosek Stażysty/Stażystki dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych 

odbywania stażu zgodnie z § 2 ust.4. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Przyjmujący na staż jest obowiązany 

udzielić Stażyście/Stażystce dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu, o którym mowa § 1 ust. 3. 

13) Dostarczenia do Beneficjenta w terminie 5 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca stażu, Listy 

obecności (załącznik nr 2) uzupełnionej i podpisanej przez Stażystę/Stażystkę oraz podpisanej przez Opiekuna 

stażu wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie dni/a wolnych/ego oraz ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi.  

14) Wystawienia i wydania Stażyście/Stażystce nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

stażu opinii (załącznik nr 6), zawierającej m.in. informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę/Stażystkę 

oraz o kwalifikacjach/umiejętnościach zawodowych nabytych w czasie stażu.  

15) Informowania Beneficjenta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni, o wszelkich zmianach dotyczących 

realizacji niniejszej Umowy (np. zmiana Opiekuna stażu, miejsca odbywania stażu itp.). 

16) Pisemnego bezzwłocznego informowania Beneficjenta o zaistniałych nieprawidłowościach (nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni kalendarzowych), o przerwaniu odbywania stażu, o każdym przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności Stażysty/Stażystki a także o innych istotnych zdarzeniach dotyczących Stażysty/Stażystki. 

17) Sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy, w razie gdyby taki wypadek 

zaistniał. 

18) Umożliwienia Stażyście/Stażystce bezzwłocznego zgłaszania się do Beneficjenta na jego wezwanie. 

19) Pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, a nie sprecyzowanych 

niniejszą umową, wynikających z wymagań Przyjmującego na staż wobec Stażysty/Stażystki dotyczących realizacji 

stażu u Przyjmującego na staż. 

2. Przyjmujący na staż zobowiązuje się do zatrudnienia Stażysty/Stażystki po zakończeniu stażu w terminie 14 dni 

kalendarzowych licząc od dnia zakończenia stażu, na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy na minimum 1/2 etatu 

na podstawie umowę o pracę lub na co najmniej 3 pełnych miesięcy na podstawie umowy cywilnoprawnej której 

wartość jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
 

3. Beneficjent ma prawo zażądać od Przyjmującego na staż zwrotu kosztów organizacji stażu (w tym koszty 

stypendium stażowego, badań lekarskich i ubezpieczenia NNW) pod rygorem dochodzenia należności na drodze 

sądowej, w przypadku nieuzasadnionego odsunięcia Stażysty/Stażystki od wykonywania obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy i przewidzianego w jej ramach programu stażu, jak również rozwiązania niniejszej umowy z winy 

Przyjmującego na staż. 
 

§ 4 

1. Beneficjent zobowiązuje się: 

1) Opracować w porozumieniu z Przyjmującym na staż program stażu i zapoznać z nim Stażystę/Stażystkę. 

2) Zapoznać Stażystę/Stażystkę z jego/jej obowiązkami i uprawnieniami.  

3) Sprawować nadzór nad prawidłową organizacją stażu, jego jakością i zgodnością z programem stażu. 

4) Ubezpieczyć Stażystę/Stażystkę od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania stażu. 

5) Skierować Stażystę/Stażystkę przed podjęciem stażu na badania lekarskie, w tym jeżeli to konieczne, 

specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie (jeżeli wymaga tego specyfika pracy wykonywanej podczas 

odbywania stażu) w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu oraz sfinansować koszty przedmiotowych 

badań. 

6) Wypłacać Stażyście/Stażystce w okresie trwania stażu miesięczne stypendium stażowe z tytułu uczestnictwa 

w stażu w wysokości 1304,20 zł brutto brutto za miesiąc stażu. Wypłata środków, nastąpi na rachunek 

bankowy wskazany przez Stażystę/Stażystkę, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy 

obecności wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13. Za dzień zapłaty stypendium stażowego 

uważa się dzień dokonania przelewu przez Beneficjenta.  

7) Wydać Stażyście/Stażystce zaświadczanie o odbyciu stażu, po zapoznaniu się z treścią opinii, o której mowa § 3 

ust. 1 pkt 14. 

2. W przypadku braku środków finansowych przyznanych Beneficjentowi na realizację projektu pn. „Kierunek praca. 

Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego 

i przeworskiego w wieku 30+” Beneficjent zastrzega sobie prawo wypłaty stypendium stażowego w późniejszym 

terminie. 

3. Stażysta/Stażystka zachowuje prawo do stypendium stażowego w przypadku czasowej niezdolności do pracy 

z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania 
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opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem 

dostarczenia do Beneficjenta zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.  

4. Stypendium stażowe za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30, następnie mnożąc przez 

liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które stypendium przysługuje. 

5. Stypendium stażowe zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

6. Stażyści/Stażystki, pobierający/pobierające stypendium stażowe zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 9a w związku z art. 9 

ust. 6a oraz w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów 

rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych od dnia nabycia prawa do stypendium stażowego do dnia utraty 

prawa do niego. Zgodnie z art. 16 ust. 9a ww. ustawy składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających 

stypendium w okresie stażu finansuje w całości Beneficjent. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 

stanowi kwota wypłacanego stypendium. 

7. Wypłata stypendium stażowego nastąpi na rachunek bankowy podany przez Stażystkę w oświadczeniu. 

8. Stażysta/Stażystka podpisując oświadczenie o rachunku bankowym, że jest właścicielem/właścicielką lub 

współwłaścicielem/współwłaścicielką rachunku bankowego. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie 

stypendium na rachunek podany przez Stażystę/Stażystkę, którego Stażysta/Stażystka nie jest 

właścicielem/właścicielką lub współwłaścicielem /współwłaścicielką.  

9. Stażysta/Stażystka pobierający/pobierająca stypendium stażowe zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podlega ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Zgodnie z art. 83 ust. 2 wskazanej ustawy 

w przypadku nieobliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł. 

10. Beneficjent zobowiązuje się pokryć koszty przejazdu Stażysty/Stażystki na staż (wyłącznie w przypadku gdy 

Stażysta/Stażystka odbywa staż w miejscowości innej niż miejscowość w której zamieszkuje) w okresie odbywania 

stażu na podstawie comiesięcznego wniosku o zwrot kosztów dojazdu, składanego do 10 dnia kalendarzowego 

każdego kolejnego m-ca po miesiącu przepracowanym. Zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu będzie 

realizowany zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu w projekcie do wartości środków finansowych 

zarezerwowanych na ten cel w budżecie projektu w terminie 14 dni od dnia przyjęcia prawidłowo wypełnionego i 

kompletnego wniosku o zwrot kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany będzie na konto bankowe wskazane 

przez Stażystę/Stażystkę pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie bankowym projektu. 

11. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno 

przez Stażystę/Stażystkę, Opiekuna stażu jak i Przyjmującego na staż. 

12. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Stażystę/Stażystkę wskutek jego/jej działań 

lub zaniechań podczas odbywania stażu, w szczególności Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie 

przez Stażystę/Stażystkę obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Przyjmującego na staż. 

13. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Stażysty/Stażystki, mogące powstać w 

związku z odbywaniem przez niego/nią stażu u Przyjmującego na staż. W przypadku wyrządzenia przez 

Stażystę/Stażystkę szkody w mieniu Przyjmującego na staż, może on dochodzić swoich roszczeń wobec 

Stażysty/Stażystki na drodze sądowej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Nie dotyczy to jednak szkód 

powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas których Stażysta/Stażystka podlega Opiekunowi stażu 

i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek. 
 

§ 5 

1. Stażysta/Stażystka oświadcza, że zapoznał/zapoznała się z programem stażu i zobowiązuje się: 

1) Sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu, w wymiarze czasu pracy obowiązującym 

pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, zgodnie z ustalonym programem stażu. 

2) Przestrzegać ustalonego przez Przyjmującego na staż i zaakceptowanego przez Partnera Projektu  

w harmonogramie stażu rozkładu czasu wykonywania zadań objętych Programem stażu. 

3) Stosowania się do poleceń Przyjmującego na staż oraz wyznaczonego przez niego Opiekuna stażu, o ile polecenia 

te dotyczą zadań objętych Programem stażu oraz nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia 

społecznego. 

4) Przestrzegać przepisów regulujących organizację i porządek pracy, obowiązujących w zakładzie pracy 

Przyjmującego na staż, a w szczególności regulaminu pracy, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących poufności informacji, w szczególności tajemnicy 

służbowej, jak również do tego, iż nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących 

Przyjmującego na staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób 

zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Przyjmującemu na staż. 

5) Stosować się do poleceń Przyjmującego na staż i Opiekuna stażu o ile nie są one sprzeczne z prawem. 

6) Przestrzegać ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz przepisów i zasad obowiązujących pracowników 

zatrudnionych u Przyjmującego na staż, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 



 

   

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

5
 | 

S
t

r
o

n
a

 

 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku obowiązującego w miejscu 

odbywania stażu. 

7) Dbać o dobro zakładu pracy Przyjmującego na staż i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Przyjmującego na staż na szkodę. 

8) Sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych 

kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych (załącznik nr 5) poświadczone własnoręcznym podpisem Opiekuna 

stażu potwierdzającym prawdziwość informacji zawartych w ww. sprawozdaniu. 

9) Dostarczyć Beneficjentowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu ww. sprawozdania. 

10) Niezwłocznie informować Beneficjenta o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu. 

11) Niezwłocznie pisemnie informować Beneficjenta o przerwaniu stażu (nie później niż w terminie 3 dni 

kalendarzowych od dnia zaistnienia tego faktu) poprzez dostarczenie do Beneficjenta stosownego oświadczenia. Za 

dzień dostarczenia ww. oświadczenia uważa się datę jego wpływu do siedziby Beneficjenta. 

12) Niezwłocznie informować Beneficjenta o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub 

sposobu odbywania stażu z niniejszą umową lub Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

13) Poinformować Beneficjenta o chęci przerwania stażu w przypadku gdyby Przyjmujący na staż nie wywiązywał się 

z obowiązków, o których mowa w § 4.  W takiej sytuacji Beneficjent będzie mógł rozwiązać Umowę o staż w trybie 

natychmiastowym. 

14) Poinformować pisemnie Beneficjenta o przerwaniu stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez 

dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu. 

15) Dokonać zwrotu kosztów organizacji stażu (w tym koszty stypendium, badań lekarskich i ubezpieczenia NNW), pod 

rygorem dochodzenia należności na drodze sądowej, w przypadku nieuzasadnionej nieobecności lub rezygnacji ze 

stażu, bądź rozwiązania niniejszej umowy z winy Stażystki. Zwrot kosztów następuje na wniosek Beneficjenta.  

2. W okresie trwania stażu Stażysta/Stażystka nie może zawierać żadnych dodatkowych umów zarobkowych, nawet 

jeśli nie będą one stały na przeszkodzie prawidłowemu odbywaniu stażu. Każdorazowe zawarcie przez 

Stażystę/Stażystkę  umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej lub podjęcie działalności gospodarczej 

o charakterze zarobkowym automatycznie przerywa staż  i powoduje rozwiązanie niniejszej umowy. 

3. Stażysta/Stażystka ma prawo do: 

1) Przydzielenia mu/jej przez Przyjmującego na staż Opiekuna stażu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i 11. 

2) Otrzymania dni wolnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 12, (za dni wolne oraz za okres udokumentowanej 

niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów tj. Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia  25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

Stażysta/Stażystka zachowuje prawo do wynagrodzenia, tj. przysługuje mu/jej stypendium stażowe w pełnej 

wysokości, przypadające w okresie odbywana stażu, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego).  

3) Otrzymania stypendium stażowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6. 

4) Otrzymania pisemnej opinii ze stażu oraz zaświadczenia o ukończonym stażu. 

5) Odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz prawa do równego traktowania na zasadach 
przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

§ 6 

1. Umowa niniejsza rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. 

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

3. Beneficjent ma prawo rozwiązać niniejszą umowę (w tym ze skutkiem natychmiastowym) w każdym momencie jej 

trwania w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik/Uczestniczka Projektu i/lub Przyjmujący na staż naruszają zapisy 

niniejszej umowy lub przepisy Kodeksu pracy, albo też łamią ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego. 

4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w przypadku: 

1) Nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty/Stażystki podczas więcej niż 1 dnia stażu. 

2) Naruszenia przez Stażystę/Stażystkę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, 

w szczególności stawienia się na staż w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych lub spożywania alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych na stanowisku stażu. 

3) Nierealizowania przez Przyjmującego na staż warunków i programu odbywania stażu. 

4) Podjęcia pracy zarobkowej przez Stażystę/Stażystkę podczas odbywania stażu. 

5) Przerwania stażu przez Stażystę/Stażystkę. 

6) Przedstawienia przez Stażystę/Stażystkę w dokumentacji złożonej Beneficjentowi nieprawdziwych danych lub 

informacji dotyczących jego/jej osoby. 

7) Zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub Umowy Uczestnictwa w projekcie 

(lub kolejnych dokumentów projektowych będących jej następstwem). 

8) Usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zaprzestania finansowania projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.                         
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6. Beneficjent na wniosek Stażysty/Stażystki lub z urzędu (samodzielnie), po wysłuchaniu Przyjmującego na staż, 

w przypadku niezrealizowania przez Przyjmującego na staż programu stażu lub niedotrzymania warunków jego 

odbywania, może rozwiązać niniejszą Umowę, ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie w przypadku, gdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu podczas odbywania 

stażu podejmie zatrudnienie, tj. podejmie pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej 

lub podjęcia działalności gospodarczej.  

Przez podjęcie zatrudnienia rozumie się odpowiednio: 

a) nawiązanie stosunku pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy; 

b) podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy-zlecenia, umowy o dzieło – zgodnie  

z przepisami Kodeksu cywilnego;  

c) podjęcie działalności gospodarczej – [regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168)]. 

Potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu 

dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej, tj. kopia umowy o 

pracę, zaświadczenie od pracodawcy, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie 

działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. W przypadku zakończenia udziału w Projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, 

stosunku cywilnoprawnego lub podjęcia działalności gospodarczej) przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu przed 

zakończeniem stażu, uznaje się że Uczestnik/Uczestniczka Projektu zakończył/zakończyła udział w Projekcie. 

9. Uczestnik/Uczestniczka Projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu przedkłada Beneficjentowi 

opinię Przyjmującego na staż, u którego odbywał/odbywała staż. 

10. Beneficjent po zapoznaniu się z opinią Przyjmującego na staż wydaje zaświadczenie o ukończeniu stażu (Załącznik 

nr 7). Oryginały dokumentów Beneficjent zwraca Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu, natomiast kopie stanowią 

dokumentację Projektu. 

11. W przypadku gdyby Przyjmujący na Staż nie wywiązywał się z obowiązków, o których mowa w § 3  Przyjmujący na 

staż będzie zobowiązany do zwrotu kosztów organizacji stażu (w tym koszty stypendium, badań lekarskich 

i ubezpieczenia NNW) pod rygorem dochodzenia należności na drodze sądowej. 
 

§ 7 

1. Przyjmujący na staż zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”) w szczególności do zachowania w 

tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, jak 

również po jej rozwiązaniu/zakończeniu. Zobowiązanie to zarówno w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, jak również po jego zakończeniu. 

2. Zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Przyjmującego na staż zostaną szczegółowo 

uregulowane poprzez zawarcie z Przyjmującym na staż odrębnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i efektywności stażu. 

4. Przyjmujący na staż zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Beneficjenta, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania 

niniejszej Umowy. Przyjmujący na staż umożliwi kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem 

niniejszej Umowy. 

5. Przyjmujący na staż zobowiązuje się udostępnić i przekazać Beneficjentowi dokumenty związane z realizacją 

niniejszej umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne, w związku z zobowiązaniami 

Beneficjenta wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

6. Przyjmujący na staż zobowiązuje się do przedstawiania na pisemną prośbę Beneficjenta wszelkich informacji 

i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminie określonym w prośbie. 

7. W zakresie niniejszej umowy Przyjmujący na staż zobowiązuje się do współpracy z podmiotami  realizującymi 

badania ewaluacji, jak również zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością, prowadzone na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej celem umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

8. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 4, Przyjmujący na staż zapewnia kontrolującym wgląd w dokumenty, 

w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją stażu, jak i niezwiązane 

z realizacją stażu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, przez cały okres 

ich przechowywania, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji 

Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. 

Beneficjent poinformuje Przyjmującego na staż o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 
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§ 8 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016.380 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz odpowiednie przepisy dotyczące EFS oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez 

bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142 poz. 1160). 

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane w sposób polubowny. W przypadku 

braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Beneficjenta. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

W imieniu Beneficjenta:   

 
 

 
 
……………………………………………….      ……………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Beneficjenta)              (pieczęć firmowa)   

        

 

W imieniu Przyjmującego na Staż: 

 
 
 
 
……………………………………………….      ……………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Przyjmującego na staż)                     (pieczęć firmowa) 

 

Stażysta/Stażystka: 

 

…………………………………………….. 
 (podpis Stażysty/Stażystki) 
 

 
 

Wykaz załączników do umowy: 
Załącznik nr 1 – Program stażu 
Załącznik nr 2 – Lista obecności  
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie miesięczne z przebiegu stażu 
Załącznik nr 4 – Harmonogram stażu 
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z przebiegu stażu 
Załącznik nr 6 – Opinia o Uczestniku/Uczestniczce projektu dotycząca odbytego stażu u  Przyjmującego na staż  
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie o ukończeniu stażu 
Załącznik nr 8 – Wzór oznaczenia stanowiska pracy 
 


