
 

 

 

 

Projekt „Twoja szansa na zatrudnienie” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Umowa  nr……/ST/UP/PAKD/RP10 o realizację stażu 

 

 

zawarta w Jaśle w dniu ……………………. r. pomiędzy: 

 

Wnioskodawcą /Partnerem…………..(nazwa Beneficjenta)  

,…………………………………………. NIP, Regon/KRS, adres),  

zwanym dalej Organizatorem stażu. 

reprezentowaną przez ……………… –  ……………………  

 

a   

…………………………………( imię i nazwisko) 

………………………( data urodzenia)  

…………………………………..,( adres zamieszkania)   

, zwaną dalej Uczestnikiem  Projektu. 

 
§ 1 

 

Organizator stażu kieruje do zakładu pracy Uczestnika Projektu w celu odbycia przez niego stażu w 

ramach projektu „Twoja szansa na zatrudnienie” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0085/17, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  
§ 2 

 

Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy jej stronami, a także określa ich prawa i 

obowiązki w zakresie realizacji stażu.  
§ 3 

 

Przez staż należy rozumieć nabywanie przez Uczestnika Projektu umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z 

pracodawcą. 
§4 

 

Uczestnikowi Projektu objętym stażem, do pomocy i nadzoru wykonywanych przez niego czynności, 

przydzielony zostanie Opiekun. Uczestnik Projektu obowiązany jest wypełniać polecenia Opiekuna oraz 

pracowników przez niego wskazanych. Opiekuna wyznaczy Pracodawca, na podstawie umowy zawartej 

między Pracodawcą a Organizatorem stażu.  
§ 5 

 

Przyjmujący na staż (Pracodawca) zleca, a Uczestnik  Projektu przyjmuje do wykonania czynności 

określone w programie odbywania stażu. Program stażu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
§ 6 

 

 Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres: ……………………………….. r. 
 Miejsce wykonywania stażu strony ustalają na: ………………………………. 

 
§ 7 
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1. Uczestnik  Projektu zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności, a Organizator stażu 

zobowiązuje się do wypłaty Uczestnikowi  Projektu stypendium stażowego. Warunkiem 

wypłaty stypendium jest dostarczenie: 
- oryginału listy obecności, wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych oraz zwolnieniami 
   lekarskimi, 
- dziennika z realizacji stażu przygotowanego przez Uczestniczkę Projektu. 

2. Całkowita kwota stypendium do wypłaty za pełny miesiąc stażu wynosi …………złotych 

(słownie: ……………………………………………………………………………… złotych). 
W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, lub przepisów dotyczących składek na 

ubezpieczenia społeczne, organizator stażu zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty 

stypendium stażowego. 
3. Całkowity koszt miesięcznego stypendium stażowego (wraz ze wszystkimi pochodnymi 

ponoszonymi przez płatnika) nie może wynosić więcej niż ………………… złotych. 
4. Wypłata świadczenia wymienionego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nastąpi na rachunek 

bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu do 15 dnia następnego miesiąca. Płatność będzie 

dokonywana z dołu za każdy odbyty przez Uczestnika Projektu miesiąc stażu.  
5. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony 

Instytucji Pośredniczącej, Organizator stażu zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłaty 

świadczenia,  o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, do czasu otrzymania kolejnej 

transzy dofinansowania. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wypłaty zaległego 

świadczenia bez konieczności naliczania z tego tytułu odsetek za opóźnienie na co Uczestnik 

Projektu wyraża zgodę.  
6. Stypendium nie przysługuje za czas nieudokumentowanej nieobecności na stażu. 
7. Na wniosek Uczestnika Projektu odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia 

dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne 

przysługuje stypendium. 
       8.   Uczestnik Projektu wykonuje czynności lub zadania określone w programie w pełnym  wymiarze 

czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub zawodzie u 

Pracodawcy, z zastrzeżeniem, że Uczestnik projektu nie może odbywać stażu w niedzielę i 

święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.  Czas 

pracy Uczestnika Projektu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W 

przypadku Uczestników Projektu ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym 

czas pracy zostaje skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (po przedstawieniu 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
 
 Organizator stażu może wyrazić zgodę na realizację 

stażu w niedzielę święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy 

w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 
§ 8 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
a) uczestniczenia w stażu, a w szczególności: 

 usprawiedliwiania swoich nieobecności, 

 przestrzegania podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w  

szczególności nie stawiania się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków lub środków psychotropowych oraz nie spożywania na stanowisku pracy alkoholu, 

narkotyków lub środków psychotropowych, 
b) wykonywania poleconych mu czynności  bez zbędnej zwłoki i bez usterek.  
c) powiadomienia Organizatora stażu o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na 

prawidłowe wykonanie niniejszej umowy. 
§ 9 

 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana z tygodniowym terminem wypowiedzenia (po 

uprzednim poinformowaniu drugiej strony): 
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przez Uczestnika Projektu w przypadku: 

a. podjęcia zatrudnienia przez Uczestnika Projektu w ramach stosunku pracy, 
b. uzasadnionego wniosku Uczestnika  Projektu o rezygnację z udziału w projekcie (zdarzenie 

losowe, siła wyższa, itp.) 
, 

przez Organizatora stażu w przypadku: 
a. nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika Projektu  przekraczającej więcej niż jeden dzień 

roboczy, 
b. liczby godzin zwolnień lekarskich przekraczających 30% ogólnej liczby godzin stażowych, 
c. uporczywego łamania postanowień umowy, 
d. zaprzestania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą 

e. na wniosek Pracodawcy (Opiekuna), a w szczególności w przypadku łamania obowiązków 

określonych w regulaminie pracy. 
 

§ 10 
 

W przypadku przerwania stażu z winy Uczestnika Projektu i uznaniu poniesionych z tego tytułu 

kosztów za niekwalifikowane, Organizator stażu może zażądać od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów 

poniesionych do momentu przerwania stażu, obejmujących także wypłacone stypendium stażowe oraz 

zwrot kosztów dojazdu. 
§ 11 

 

W przypadku wyrządzenia przez Uczestnika Projektu  szkody w mieniu przyjmującego na staż 

Pracodawcy, może on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy Kodeksu 

cywilnego . Nie dotyczy to jednak szkód powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas 

których Beneficjent ostateczny podlega kierownictwu Opiekuna i ma obowiązek stosować się do jego 

wskazówek. 
 

§ 12 
 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się wykonywać polecone czynności w godzinach określonych przez 

Pracodawcę, w pełnym  wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym 

stanowisku u Pracodawcy.  
§ 13 

 

W terminie siedmiu dni od daty zakończenia stażu, Uczestnik Projektu otrzyma od Organizatora stażu 

zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.. 
 

§ 14 
 

Umowa niniejsza ma charakter cywilnoprawny i nie uprawnia stron do sądowego dochodzenia zawarcia 

w oparciu o jej postanowienia umowy o pracę, ani nawiązania stosunku pracy w oparciu o inną 

podstawę. 
 

§15 
 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie: przepisy wykonawcze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , oraz 

właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 16 
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Obie strony niniejszej umowy dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć cel projektu, jakim jest ukończenie 

stażu u pracodawcy, satysfakcjonujące  nabycie umiejętności praktycznych przez Uczestnika Projektu. 
 

  

 § 17 
 

Ewentualne spory mogące powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszej umowy strony 

poddają uczestnictwu sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla siedziby Organizatora stażu. 
 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

niniejszej umowy. 
 

 

 

 

 

........................................                                                                                   ............................................ 
podpis Organizatora stażu                                                                                podpis Uczestnika Projektu 
 

 

 

 

Załączniki: 
1.Program stażu 
2.Dziennik z przebiegu realizacji stażu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


