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Umowa Trójstronna o zorganizowanie stażu nr …./PMON/2018 

Projekt: „PODKAPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

Nr RPPK.08.01.00-18-0103/16 

 
O odbywaniu stażu zawodowego przez Uczestników projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego przez Fundację Challenge 
Europe w partnerstwie z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT 
DURLIK w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.01.00-18-0103/16-00 zawartej w dniu  
24.05.2017 r., z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 
 
zawarta w dniu ………………………., pomiędzy: 
 
Fundacja Challenge Europe, ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce,  
NIP: 959-195-04-64, REGON: 260655751,  KRS 0000 441 310 
reprezentowaną przez: Tomasza Krzyżańskiego - prezesa zarządu 
zwanym dalej „Realizatorem projektu", 
a  
Panią/Panem ………………………………. 
zamieszkałą/ym: …………………………………………. 
PESEL: ………………………………………. 
zwaną/ym dalej „Stażystą” 
 
oraz 
 
……………………………….  z siedzibą …………………………………………………… 
NIP: ………………………..REGON: ……………………………… 
reprezentowanym przez ……………………………… 
zwanym dalej „Pracodawcą" 
 
 

DEFINICJE 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, 

2) Realizator projektu –  Fundacja Challenge Europe w partnerstwie z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, 
DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK 

3) Biurze projektu – należy przez to rozumieć Biuro przy ul. Piłsudskiego 34,35-001 Rzeszów, 
4) Instytucji Pośredniczącej (IP) – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 
5) Uczestnik projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie i podpisała 

umowę uczestnictwa w projekcie została skierowana na staż.  
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§1 
1. Staż ma na celu umożliwienie Uczestnikowi Projektu nabycie umiejętności do samodzielnego 

wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększając jego szanse na trwałą 
integrację z rynkiem pracy oraz na uzyskanie zatrudnienia. Szczegółowe cele edukacyjne stażu określa 
Program stażu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Staż zawodowy polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez 
wykonywanie zadań w miejscu pracy przez Stażystę, bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą.  

 
§2 

1. Pracodawca zobowiązuje się zorganizować staż dla niżej wymienionego Uczestnika projektu: 
a) Imię i nazwisko: …………………………., stanowisko pracy lub w zawodzie: opiekun, miejsce 

odbywania stażu: ……………………………………. 
2. Osobą do kontaktu i opiekunem stażu będzie Pan/Pani: ……………………………….. zatrudniona/y na 

stanowisku:………………………….., posiadający wykształcenie: ………………………., telefon kontaktowy: ……., 
e-mail: …….. 

3. Staż zawodowy odbywać się będzie w okresie od ……………………. r., do ………………. r. według Programu 
stażu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§3 

Realizator projektu zobowiązuje się do: 
a) przedsięwzięcia wszelkich środków koniecznych do przygotowania Stażysty do skutecznego 

przeprowadzenia Stażu, w tym opracowanie w porozumieniu z Pracodawcą- programu Stażu. 
b) poinformowania Uczestnika projektu o obowiązku sumiennego i starannego wykonywania czynności 

i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń pracodawcy i upoważnionych przez 
niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzeganie ustalonego czasu odbywania 
stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, przestrzegania przepisów 
oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych, dbania o dobro zakładu pracy, przestrzegania 
w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

c) skierowania Stażysty 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 sfinansowania 
kosztów przedmiotowych badań lekarskich; 

d) zgłoszenia Stażysty do ubezpieczeń ZUS zgodnie ze stosownymi przepisami. Stażysta w okresie 
odbywania Stażu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu; 

e) sprawowania nadzoru nad prawidłową organizacją przebiegu Stażu, jego jakością i zgodnością  
z Programem Stażu; 

f) wypłaty Uczestnikowi projektu w okresie odbywania stażu stypendium zgodnie z Regulaminem stażu 
oraz §6; 

g) przeprowadzenia mediacji pomiędzy Pracodawcą a Stażystą w przypadku powstania pomiędzy nimi 
kwestii spornych celem polubownego ich rozwiązania; 

h) na wniosek pracodawcy po zasięgnięciu jego opinii, pozbawienia Uczestnika projektu możliwości 
kontynuowania stażu zawodowego w przypadku: 
- opuszczenia przez Uczestnika projektu z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż jednego dnia 

stażu; 
- naruszenia przez Uczestnika projektu podstawowych obowiązków określonych w  regulaminie pracy,  

a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się w miejscu stażu w stanie wskazującym na 
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spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; 
- niezrealizowania programu stażu; 

i) niezwłocznego poinformowania stron o zamiarze rozwiązania umowy o odbywanie stażu; 
j) wydania zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opinii Pracodawcy zawierającej 
informacje o zadaniach realizowanych przez Uczestnika projektu i umiejętności zawodowych nabytych 
w trakcie stażu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

 
§4 

Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 
a) podjęcia stażu we wskazanym terminie i miejscu odbywania; 
b) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się 

do poleceń pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa; 
c) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz Regulaminu pracy i porządku 

obowiązującego w zakładzie pracy; 
d) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u pracodawcy, w szczególności zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  przepisów przeciwpożarowych; 
e) dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić pracodawcę na szkodę; 
f) przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 
g) niezwłoczne informowanie Beneficjenta projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu; 
h) pisemnego poinformowania Beneficjenta projektu o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia 

tego faktu, poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia. Za dzień dostarczenia wymaganego 
oświadczenia uważa się datę jego wpływu do biura Beneficjenta projektu; 

i) utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem projektu oraz aktywnego udziału w projekcie,  
w ramach którego finansowany jest niniejszy staż. 

 
§5 

Pracodawca zobowiązuje się do: 
a) przyjęcia na staż zawodowy skierowanego przez Realizatora projektu Uczestnika projektu; 
b) nieodpłatnej współpracy z Realizatorem Projektu w celu zorganizowania i przeprowadzenia stażu; 
c) przygotowania Programu stażu, stanowiącego załącznik nr 1, zapoznania z nim Stażysty 

i zorganizowania stanowiska pracy Stażysty zgodnie z Programem Stażu; 
d) zapewnienia opiekuna stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków, oraz zapoznaje  

z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której obywa się staż, a także monitoruje 
realizację przydzielonego w programie stażu zakresów obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych 
oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań; 

e) zapoznania Stażysty z warunkami wykonywania czynności i zadań w wymiarze czasu pracy 
obowiązującym na danym stanowisku pracy, zgodnie z Programem stażu, w celu nabycia przez 
niego/ich umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu; 

f) zapewnienia Stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników; 
g) zaznajomienie Stażysty z jego obowiązkami i uprawnieniami; 
h) przeszkolenie Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów 

przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy; wydanie zaświadczenia  
o przeszkoleniu z podpisem uczestnika/ów projektu; 
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i) przydzielenia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, 
środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków 
profilaktycznych, regeneracyjnych lub wzmacniających; 

j) zapewnienia Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia 
nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających 
jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu; 

k) pozostawania w stałym kontakcie z Realizatorem projektu i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających 
się utrudnień w realizacji projektu; 

l) bezzwłocznego poinformowania Realizatora projektu o przerwaniu przez Stażystę odbywania stażu  
w miejscu pracy, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych, 
istotnych dla stażu zdarzeniach (m.in. zwolnieniach lekarskich); 

m) przedkładaniu do Realizatora projektu miesięcznych list obecności (wzór - Załącznik nr 2), oraz  
w przypadku choroby zwolnień lekarskich nie później niż do 3-go dnia roboczego następnego miesiąca. 
Za dzień dostarczenia wymaganych dokumentów uważa się datę ich wpływu do biura Realizatora 
projektu; 

n) przedkładaniu do Realizatora projektu dokumentów potwierdzających zatrudnienie opiekuna stażu 
oraz zapłatę jego wynagrodzenia, z którego min. 300,00 zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi 
stanowi wkład własny projektu wnoszony przez Pracodawców zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”. Oświadczenia o wypłacie 
opiekunowi stażu części wynagrodzenia przysługującego mu za sprawowanie opieki nad stażystą; 

o) poświadczenia w dzienniku stażu rodzaju wykonywanych czynności lub zadań; 
p) udzielenia uczestnikowi/om projektu na jego/ich wniosek dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 

dni odbytego stażu; 
q) po zakończeniu stażu, wydania opinii i przekazania jej Realizatorowi projektu w ciągu 5 dni roboczych 

wraz z dziennikiem stażu. Opinia zawiera informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę oraz 
kwalifikacjach lub umiejętnościach uzyskanych podczas odbywania stażu, wzór stanowi załącznik nr 6 
do niniejszej umowy. 
 

§6 
1. W okresie odbywania stażu, Stażyście przysługuję stypendium stażowe w kwocie 1 750,00 zł brutto 

brutto (to jest kwota ze wszystkimi pochodnymi tj. należnymi składkami ZUS i zaliczką na podatek 
dochodowy) miesięcznie (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł 00/100). 

2. Realizator projektu nalicza i wypłaca należne stypendium z Regulaminem stażu. 
3. Wypłata stypendium dokonana będzie na osobisty rachunek bankowy Stażysty - nr rachunku: 

………………………………….. do 14 dnia każdego następnego miesiąca, po wcześniejszym dostarczeniu 
przez Pracodawcę do Realizatora projektu wszystkich dokumentów wymaganych do rozliczenia stażu 
(tj. miesięcznych list obecności – Załącznik nr 2 – wzór oraz w przypadku choroby- zwolnień lekarskich). 

4. Za dzień dokonania wypłaty stypendium stażowego uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu 
środków pieniężnych przez Realizatora projektu. 

5. Stażysta oświadcza, że jest właścicielem lub współwłaścicielem podanego wyżej rachunku bankowego. 
Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie stypendium na rachunek podany 
przez Stażystę, którego Stażysta nie jest właścicielem lub współwłaścicielem.  

6. Stażyście przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w ust. 1 także w przypadku niezdolności 
do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny 
(zgodnie z przepisami o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  
i macierzyństwa), z wyjątkiem sytuacji, w których nieobecność jest dłuższa niż 5 dni roboczych w ciągu 
okresu rozliczeniowego tj. miesiąca.  
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7. W przypadku braku środków finansowych przyznanych przez WUP w Rzeszowie na realizację Projektu, 
Beneficjent zastrzega sobie prawo wypłaty stypendium w późniejszym terminie.  

8. W przypadku niedostarczenia list obecności wraz załącznikami w ustalonym terminie Realizator 
projektu ma prawo późniejszej wypłaty stypendium stażowego.  

9. Stażyście nie przysługują żadne roszczenia od Realizatora projektu związane z opóźnieniem wypłaty 
stypendiów, które wynikają z sytuacji wskazanych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. 
 

§7 
1. Stażysta powinien wykonywać powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze czasu pracy 

obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Zgodnie z §7 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu przez 
bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) „czas pracy bezrobotnego 
odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego 
będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodnia”. Wyjątek może stanowić odbywanie 
stażu na stanowiskach dla których tygodniowy i dzienny wymiar pracy regulowany jest odrębnymi 
przepisami (np. rehabilitant, pielęgniarka, nauczyciel). 

2. Godziny odbywania Stażu muszą być zgodne z godzinami pracy określonymi w obowiązującym  
u Pracodawcy Regulaminie Pracy lub z przyjętymi godzinami pracy ustalonymi przez Pracodawcę dla 
pozostałych pracowników.  

3. Stażysta nie może odbywać Stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w 
godzinach nadliczbowych. Na wniosek Realizatora projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie 
zmianowym, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy. 

4. Stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego Stażu, które można 
wykorzystać po nabyciu do nich praw. Za ostatni miesiąc odbywania Stażu Pracodawca jest 
zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia Stażu. Dni wolne udziela się na 
pisemny wniosek Stażysty. Za dni wolne Stażyście przysługuje stypendium. 

 
§8 

I Stażysta oświadcza że zapoznał się z: Regulaminem Stażu oraz Programem Stażu i zobowiązuję się do: 
1. Przestrzegania ustalonego przez Pracodawcę rozkładu czasu wykonywania zadań objętych Programem 

Stażu. 
2. Sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Programem Stażu. 
3. Stosowania się do poleceń Pracodawcy 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. Przestrzegania przepisów regulujących organizację i porządek pracy, obowiązujących w zakładzie pracy 
Pracodawcy, 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 Pracodawcy, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie 
mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Pracodawcy. 

5. Niezwłocznego informowania Realizatora projektu o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na 
niezgodność zasad lub sposobu odbywania Stażu z niniejszą umową lub Regulaminem Projektu. 

6. Poinformowania pisemnie Realizatora projektu o przerwaniu Stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia 
tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu. 
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7. Zwrotu kosztów organizacji Stażu (w tym koszty stypendium, badań lekarskich) pod rygorem 
dochodzenia należności na drodze sądowej, w przypadku nieuzasadnionej nieobecności lub rezygnacji 
ze Stażu, bądź rozwiązania niniejszej umowy z winy Stażysty. 

8. Przedłożenia w biurze projektu w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia udziału w Projekcie 
(zakończenia stażu) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub wydruku z CEIDG/KRS wraz  
z dokumentami potwierdzające opłacenie składek ZUS (np. wyciągi bankowe, zaświadczenie z ZUS) 
świadczące o podjęciu pracy na co najmniej 3 m-ce).  
 

II Stażysta ma prawo do: 
1. Przydzielenia mu przez Pracodawcę Opiekuna Stażu, o którym mowa w § 2, ust. 2 oraz 5 ust. d. 
2. Otrzymania dni wolnych, o których mowa w § 7 ust. 4. 
3. Otrzymania stypendium, o którym mowa w § 6. 

§9 
1. Pracodawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 
jak również po jego zakończeniu. 

2. Obowiązki wynikające ze stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz powierzenie Pracodawcy 
przetwarzania danych osobowych uczestników Stażu nastąpi na podstawie odrębnej umowy  
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników 
mających dostęp do powierzonych danych osobowych w poufności. 

§10 
1. Pracodawca zobowiązuje się udostępnić i przekazać Realizatorowi projektu dokumenty związane  

z realizacją niniejszej Umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne, w związku 
ze zobowiązaniami Beneficjenta wobec instytucji, z których pochodzą środki na finansowanie Projektu. 

2. Pracodawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez WUP Rzeszów, (Instytucję 
Pośredniczącą) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej 
Umowy. Pracodawca umożliwi kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem 
niniejszej Umowy. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i efektywności Stażu. 
4. W zakresie niniejszej Umowy Pracodawca 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, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu. 

5. Pracodawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Realizatora projektu wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminie określonym w wezwaniu. 
 

§ 11 
1. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Stażystę wskutek jego 

działań lub zaniechań podczas odbywania Stażu, w szczególności Realizator projektu nie ponosi 
odpowiedzialności za naruszenie przez Stażystę obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa 
Pracodawcy. 

2. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Stażysty, mogące 
powstać w związku z odbywaniem przez niego Stażu u Pracodawcy. W przypadku wyrządzenia przez 
Stażystę szkody w mieniu Pracodawcy, może on dochodzić swoich roszczeń wobec Stażysty na drodze 
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sądowej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Nie dotyczy to jednak szkód powstałych przy 
wykonywaniu poleconych czynności, podczas których Stażysta podlega Opiekunowi Stażu i ma 
obowiązek stosować się do jego wskazówek. 

3. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniedbania lub niedopełnienie 
obowiązków popełnione zarówno przez Stażystę, Opiekuna Stażu, jak i Pracodawcę. 
 

§ 12 
1. Umowa niniejsza rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.  
2. Realizator projektu ma prawo rozwiązać niniejszą umowę (w tym ze skutkiem natychmiastowym)  

w każdym momencie jej trwania w przypadku stwierdzenia, że Stażysta i/lub Pracodawca naruszają 
zapisy niniejszej umowy, albo też łamią ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.  

3. Realizator projektu może rozwiązać niniejszą umowę (w tym ze skutkiem natychmiastowym) 
w przypadku zawinionego przez Stażystę: 
a) naruszenia przez Stażystę obowiązków, o których mowa w §8, ust. I; 
b) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Stażysty w miejscu odbywania Stażu trwającego dłużej 

niż jeden dzień;  
c) przerwania Stażu przez Stażystę; 
d) przystąpienia Stażysty do wykonywania obowiązków objętych Programem Stażu w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 
e) przedstawienia przez Stażystę w dokumentacji złożonej Realizatorowi projektu nieprawdziwych 

danych lub informacji dotyczących jego osoby; 
f) pozostaje niezdolnym do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku 

odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się 
również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku 
odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi 
mniej niż 30 dni kalendarzowych; 

g) zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub Umowy  
o uczestnictwo w projekcie (lub kolejnych dokumentów projektowych będących jej 
następstwem); 

4. W przypadkach określonych w pkt.3 a-g Stażysta jest zobowiązany do zwrotu kosztów organizacji Stażu  
(w tym koszty stypendium, badań lekarskich) pod rygorem dochodzenia należności na drodze sądowej. 

5. Realizator projektu może rozwiązać niniejszą umowę (w tym ze skutkiem natychmiastowym) z przyczyn 
niezawinionych przez Stażystę: 
a) gdy projekt  ,,Podkarpacka Motywa(k)cja Osób Niepełnosprawnych” przestanie być realizowany. 
b) gdy zostanie rozwiązana Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.08.01.00-18-0103/16-00 

zawarta w dniu 24 maja 2017 r. pomiędzy Fundacją Challenge Europe a Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie.  

6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy przed upływem terminu jej wygaśnięcia  
w przypadku gdy Uczestnik projektu podejmie zatrudnienie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.1 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

                                                           
1 Przez zatrudnienie należy rozumień zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej co 

najmniej na 3 miesiące lub rozpoczęcie przez Uczestnika działalności gospodarczej. 
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§14 
Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy 
dla siedziby Beneficjenta projektu. 

§15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 

a) Kodeksu cywilnego, 
b) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 

r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)  
c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) 
d) Zalecenia 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. 
e) Regulamin konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16. 

 
§16 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Podpis i pieczęć Realizatora Projektu 

 

…………………………………………………….. 
Podpis Stażysty 

 

…………………………………………………….. 
Podpis i pieczęć Pracodawcy 

 

 

Załącznik: 
1. załącznik nr 1 - program stażu 
2. załącznik nr 2 – lista obecności 
3. załącznik nr 3 – dzienniczek stażu 
4. załącznik nr 4 – wniosek o urlop 
5. załącznik nr 5 – zaświadczenie o ukończeniu stażu 
6. załącznik nr 6 - opinia  
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Załącznik Nr 1 (wzór) 
 

PROGRAM STAŻU 
Projekt: „PODKAPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

Nr: RPPK.08.01.00-18-0103/16 
 

Imię i nazwisko stażysty:   ………………………………………………. 

Okres odbywania stażu: od  ………………………….do …………..……… 

Liczba godzin dzienne:   ……………………………………………..; tygodniowo: ……………………………………………..; 

Miejsce odbywania stażu:  …………………………………………….. 

Nazwa stanowiska 

 

Zakres zadań/obowiązków wykonywanych przez stażystę: 

 
 
 
 
 
 

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych (cele i treści edukacyjne): 

 
 

Sposób potwierdzenia nabytych umiejętności: 

Zaświadczenie ukończenia stażu 
 

Opiekun stażu: 

Imię i nazwisko: …………………………………………….. 

Stanowisko……………………………………………………. 

Wykształcenie…………………………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego: ………………………….. 

       
……………………………………………… 

podpis i pieczęć Pracodawcy 
 

……………………………………………… 
podpis Stażysty 
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Załącznik Nr 2 (wzór) 
LISTA OBECNOŚCI PROJEKT: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

 
 

……………..……………………………………………….……… 
/podpis i pieczęć Pracodawcy/ 

……………………………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko Stażysty/tki/ 

 
…………./PMON/2018 

/numer umowy z Realizatorem Projektu/ 
…………………………………………………………………………………………… 

/miesiąc/rok/ 

Dzień 
m-ca Podpis stażysty/tki 

Liczba 
godzin 

 
Lista obecności powinna być prowadzona na bieżąco 

1.   
W przypadku konieczności zmiany na liście, należy przekreślić 

błędny zapis i po dokonaniu poprawek potwierdzić ją 
podpisem i  pieczątką (Nie należy używać korektora!) 

2.   
3.  

 

4. 
 
 
 

 

Proszę wykreślić z listy obecności dzień wolny od 
pracy (sobota, niedziela, święto) 

5. 
 
 
 

 

6. 
 
 
 
 
 

 

7. 
 
 
 
 

 

SYMBOL: 

8.   UW – nieobecność z powodu należnych dni wolnych/wniosek 
urlopowy 9.   

10.   
CH – nieobecność z powodu choroby (zwolnienie lekarskie na 
druku ZUS ZLA wystawione na Fundację Challenge Europe 
NIP 959-195-04-64 

11.   

12.   

13.   
P – nieobecność z powodu dnia wolnego od pracy całego  
zakładu 14. 

 
 
 
 

 

15.  

 

P/HDK – nieobecność z powodu oddania krwi 

16. 
 

 

 
 

 

 
 

 
NN – nieobecność nieusprawiedliwiona 

17. 
 
 

 
 

18. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Uwagi pracodawcy/ opiekuna stażu: 

19. 
 

 

 

 

 

 20. 
 
 

 

21. 
 
 

 

 22. 
 
 

 

23. 
 
 

 

 24. 
 
 

 

25. 
 
 

 

 26. 
 
 
 
 
 
 

 

27. 
 
 
 
 

 

 28. 
 
 

 

29. 
 
 

 

 

30. 
 
 

 

31. 
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Załącznik Nr 3 (wzór) 
 

 

DZIENNICZEK STAŻU 

Projekt: „PODKAPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
Nr: RPPK.08.01.00-18-0103/16 

 

do umowy o staż nr …./PMON/2018 

Nazwa stanowiska: …………………………………….. 

Imię i nazwisko Stażysty: ………………………………………………… 

Pracodawca: …………………………………………………..…… 

Imię i nazwisko Opiekuna stażu: …………………….………………... 

Okres odbywania stażu: od …………..……. r. do …………..……. r. 

Miejsce odbywania stażu: ……………………………………………….…. 

 

Okres Stażu  
 

Rodzaj wykonywanych zajęć - prac 
I miesiąc 

od do 

  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
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Okres Stażu  
 

Rodzaj wykonywanych zajęć - prac 
II miesiąc 

od do 

  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 

Okres Stażu  
 

Rodzaj wykonywanych zajęć - prac 
III miesiąc 

od do 

  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
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Okres Stażu  
 

Rodzaj wykonywanych zajęć - prac 
IV miesiąc 

od do 

  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 

Okres Stażu  
 

Rodzaj wykonywanych zajęć - prac 
V miesiąc 

od do 

  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 
………………………………………………      ……………………………………………… 
podpis Stażysty                        podpis Opiekuna stażu 
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Załącznik Nr 4  (wzór) 

 
 
 
 
………………………………………       …………..………………………  
Imię i nazwisko Stażysty       Data i miejscowość 
 
 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DNI WOLNYCH 
Projekt: „PODKAPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

Nr: RPPK.08.01.00-18-0103/16 
 
 

W związku z odbywaniem stażu w ramach projektu ”PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH” zwracam się z prośbą o udzielenie mi ………… dnia/dni wolnych w terminie od 

……………………. do ……………………... tj. ………… dzień/dni roboczych. 

 

 
 

………...…………………………………  
Podpis Stażysty  

 
 
 
 

Wyrażam zgodę na urlop 
 
 
.…………………………………………………. 
Podpis i pieczęć Pracodawcy/ Opiekuna Stażu 
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Załącznik Nr 5 (wzór) 

 
 
 
……………………………………………… 
Pieczątka firmy 
 
 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU ZAWODOWEGO 

Pan(i) ………………………………….. 

Odbył(a) staż zawodowy w okresie od ………..…… r.  do  …………….. r. 

w ……………………………………………………………………… 
(nazwa firmy) 

 

na stanowisku: ……………..……………………………………. 

 

Staż zorganizowany został przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie  z HDA-CENTRUM 
SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK w ramach projektu: 

”PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.1. Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe,  współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację Challenge Europe  

w partnerstwie  z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK 

w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.01.00-18-0103/16-00 zawartej w dniu 24.05.2017 r. 

 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

 
 
 
 
…………………………………………………….. 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 
 

……………………………………. 

Miejscowość, data 

 
 

mailto:biuro@fundacjachallenge.org
http://www.fundacjachallenge.org/
mailto:hdurlik@leonis.pl
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Załącznik Nr 6 (wzór)          
         ……………….…………………… 

Data i miejscowość 

 
……………………………………………… 
pieczątka jednostki przyjmującej na staż 
 

 

OPINIA PO ZAKOŃCZENIU STAŻU 
Projekt: „PODKAPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

Nr: RPPK.08.01.00-18-0103/16 
 

Imię i nazwisko stażysty: ……………………………………………………… 

Miejsce odbywania stażu: ……………………………………………………… 

Stanowisko:   ……………………………………………………… 

 
I. Skrócony opis programu stażu i główne założenia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
II. Osiągnięte cele i zrealizowane treści edukacyjne: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Zadania realizowane w trakcie stażu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
IV. Opinia opiekuna stażu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

mailto:biuro@fundacjachallenge.org
http://www.fundacjachallenge.org/
mailto:hdurlik@leonis.pl
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………….……………………….…………   ……………..……………………………………………….. 
Podpis i pieczęć Opiekuna stażysty      Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę 

 
 

…………………………………………………………………… 
Data/Miejscowość 
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Załącznik Nr 7 (wzór) 

 

TU ODBYWA SIĘ STAŻ 

WSPÓŁFINANSOWANY 

PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO  

NA LATA 2014-2020  

w ramach Projektu:  

”PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
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