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…………………… 

 

 

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 
 

W ramach projektu pn. Twoja szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,Priorytet VII Regionalny rynek pracy, 

Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  
 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

1. Nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres siedziby wnioskodawcy, telefon, fax, e-mail: 

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

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

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

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie 

stażu/podpisania umowy: 

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

3. Forma prawna wnioskodawcy: 

………………….………………………………………………………….. 

4. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i data rozpoczęcia: 

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

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

5. NIP:…………………………………………; REGON: 

…………………………………………… 

 

6. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy: 

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

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

7. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składania 

wniosku: 

........................................................................................................................................................... 
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8. Liczba stażystów odbywających staż u wnioskodawcy w dniu składania wniosku: 

........................................................................................................................................................... 

II. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻU: 
 

1. Wskazanie kandydata do odbycia stażu (w przypadku zainteresowania przyjęciem do odbycia 

stażu danego kandydata, proszę wpisać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 

proponowanego kandydata/ów: 
 

a)……………..……………………………………;…………………………………………… 

b)……………..……………………………………;………………………………………………. 

c) …………..……………………………………;………………………………………………… 

d) …………..……………………………………;………………………………………………… 

2. Liczba proponowanych miejsc pracy, na których Uczestnicy Projektu będą odbywać staż: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Stanowiska oraz proponowany okres odbywania stażu: 
 

Lp. Nazwa stanowiska Okres od – do 
(planowany termin,  maks. 6 m-cy) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

4. Wymagania dotyczące Kandydatów na staż:  
 

a) Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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b) Poziom wykształcenia oraz minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu: 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Miejsce odbywania stażu 

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

6. Opiekun stażysty( imię i nazwisko, stanowisko, wykształcenie 

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

7. Opis zadań przewidywanych dla stażysty: a) zakres zadań zawodowych, b) nazwa 

oddziału/jednostka org. pracodawcy/przedsiębiorstwa, c) nazwa stanowiska pracy, d) 

zmianowość: 
 

a) ……………………………………………….………………………………………………… 

b) ……………………………………………….………………………………………………… 

c) ……………………………………………….………………………………………………… 

d) ……………………………………………….………………………………………………… 

 

8. Zapewnienie zatrudnienia po zakończeniu 6-miesięcznego stażu (gwarancja 

zatrudnienia)*: 

 

a. [………….] TAK, (ciągłe zatrudnienie na: a) co najmniej trzy miesiące, przynajmniej na ½ 

etatu. b) umowa cywilnoprawna na co najmniej trzy miesiące o wartości równej lub wyższej 

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

 

b. [………….] NIE 
 

Oświadczam iż zostałam/em poinformowana/y że: 

- *W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski zapewniające „minimalną” 

gwarancję zatrudnienia, tj. te, o których mowa w punkcie 7 a powyżej, 
 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuje się dostarczyć w 

wyznaczonym terminie:  

a) program stażu (zgodnie z przekazanym wzorem)  

b) przekazać informację (Imię i Nazwisko oraz stanowisko) wyznaczonego Opiekuna 

skierowanego/ych na staż. Nie dostarczenie w/w skutkowało będzie odstąpieniem od podpisania 

umowy o realizację stażu. 
 

Oświadczam, że: 
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- W dniu złożenia wniosku nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości; 

- W dniu złożenia wniosku nie zalegam z wypłaceniem  w terminie wynagrodzeń pracownikom, 

z opłaceniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z opłacaniem w terminie innych 

danin publicznych oraz 

nie posiadam zadłużenia w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz 

nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 

- Osoby kierowane na staż nie odbywają ponownie stażu na tym samym stanowisku pracy, na 

którym wcześniej odbywały staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych. 

- Wnioskowana liczba stażystów nie przekracza liczby pracowników zatrudnionych u 

organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art.233  Kodeksu Karnego 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu 

„Twoja szansa na zatrudnienie”. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu 

i poprawianiu moich danych osobowych (Ustawa z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych- 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 
 

 

OD NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE !!! 
 

 

 

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

 Miejscowość i data                                                                pieczątka i podpis wnioskodawcy 

 

 

Załącznik/i: 
1) Program stażu – zgodnie z w/w zobowiązaniem. 

2) Kserokopię „za zgodność z oryginałem” wpisu do właściwej ewidencji/rejestru działalności 

gospodarczej (ewidencja działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru  

Sądowego, inny dokumentu określającego status prawny, rodzaj i zakres działalności wnioskodawcy).  

 

 
 

 
 


