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Projekt „Sukces  jest kobietą!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez NEXORIS SP. Z O.O. w partnerstwie z CREATIVE 
Małgorzata Stępień na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0096/18, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 

27.02.2019 r. Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe 

 
Umowa nr ……../Staż/SJK/2019 

o odbywanie stażu zawodowego  
 

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

 
1/ NEXORIS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Rzeszowie, ul. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów,  
NIP: 5170362868, REGON: 180979518 
reprezentowanym przez Michał Drymajło 
Zwanym dalej Organizatorem stażu  
 
i 
2/Panią 
……………………………………………………………………………………… 
zamieszkałą ………………………..………………………………………..  
PESEL: …………………………………..……………………………………… 
zwaną dalej Stażystą.  
 
oraz 
3/…………………………………..………………………………………….. 
ul. ……………………………..……………………………………………….. 
NIP: …………………........, REGON:…………………………………... 
reprezentowaną/reprezentowanym przez Panią/Pana …………………………………………………….……….– Właściciela  
zwanym dalej Podmiotem przyjmującym na staż 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1.Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pt.: „Sukces jest kobietą!” realizowanego  
przez Nexoris sp. z o.o. w partnerstwie z CREATIVE Małgorzata Stępień na podstawie Umowy  
nr RPPK.07.01.00-18-0096/18, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu  27.02.2019 r. 
Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy  
– projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem. 
2.Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Organizatora wsparcia Stażyście w postaci stażu.  
3. Celem stażu jest doprowadzenie do skonfrontowania przez Stażystę wiedzy i umiejętności zdobytych  
w trakcie szkolenia zawodowego i umożliwić mu poznanie środowiska pracy bez nawiązywania stosunku pracy  
z Podmiotem przyjmującym na staż oraz zdobycie doświadczenia zawodowego adekwatnego do wymogów 
regionalnego rynku pracy. Staż zawodowy ma na celu umożliwienie Uczestnikowi projektu nabycie 
umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające 
jego szanse na uzyskanie zatrudnienia. 
4.Staż odbywać się będzie na stanowisku …………………………………………………………………… w okresie: 
od………………do………………… 
5. Czas pracy odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,  
a osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin 
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tygodniowo. Wyjątek może stanowić odbywanie stażu na stanowiskach dla których tygodniowy i dzienny 
wymiar pracy regulowany jest odrębnymi przepisami (np. rehabilitant, pielęgniarka, nauczyciel). 
6. Godziny odbywania Stażu muszą być zgodne z godzinami pracy określonymi w obowiązującym Regulaminie 
Pracy Podmiotu przyjmującego na staż lub z przyjętymi godzinami pracy ustalonymi przez Podmiot przyjmujący 
na staż dla pozostałych pracowników.  
7. 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. 
8. Stażysta odbywać będzie staż pod opieką Pana/Pani (imię i nazwisko Opiekuna ze strony Podmiotu 
przyjmującego na staż) ……………………………………………, stanowisko: ………………………..……………………, 
wykształcenie: ………………………………..….. tel. ………………………………. Obowiązki opiekuna stażu: wprowadzenie 
stażysty w zakres obowiązków, zapoznanie z zasadami i procedurami obowiązującymi w zakładzie pracy, 
monitoring realizacji przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych, 
udzielanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań oraz wydanie pisemnej 
opinii o Stażyście po zakończeniu stażu. Przedmiotowa opinia powinna uwzględniać osiągnięte rezultaty oraz 
efekty stażu.  
9. Opiekun, o którym mowa w pkt.  8 nie może mieć pod opieką grupy stażystów większej niż 3 osoby  
w tym samym czasie.  
10. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż 
pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwumiesięczne doświadczenie w 
branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż 
11. Miejscem wykonywania prac Stażysty będzie: ………………………………………..…………………………..…………………… 

 
§ 2 

Prawa i Obowiązki Stażysty 
 

1. Stażysta zobowiązuje się do: 
a. odbycia stażu w zaplanowanym terminie zgodnie z programem stażu stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy opracowywanym indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału 
Stażysty; 

b. stawienia się na wstępne badanie lekarskie przed przystąpieniem do stażu; 
c. odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 
d. stawienia się w miejscu wyznaczonym przez Podmiot przyjmujący na staż w dniu oznaczonym 

jako pierwszy dzień odbywania stażu; 
e. potwierdzania frekwencji na listach obecności; 
f. niespożywania na stanowisku stażu alkoholu, narkotyków lub środków odurzających; 
g. przestrzegania ustalonego przez Podmiot przyjmujący na staż rozkładu czasu pracy; 
h. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania  

się do poleceń Podmiotu przyjmującego na staż i Opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem; 
i. przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Przyjmującego 

na staż (w jego zakładzie pracy), w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

j. dbania o dobro zakładu Podmiotu przyjmującego na staż oraz zachowania w tajemnicy informacji, 
których wyjawienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

k. w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne – niezwłocznego powiadomienia 
właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o fakcie kontynuowania udziału w Projekcie 
i otrzymywania z tego tytułu stypendium stażowego; 

l. każdorazowego dostarczenia Organizatorowi listy obecności w terminie 3 dni roboczych po 
zakończeniu miesiąca kalendarzowego realizowanego stażu; 

m. bieżącego informowania (najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia) Kierownika 
Projektu o zmianie swojego statusu na rynku pracy, a w szczególności o podjęciu zatrudnienia; 

n. usprawiedliwiania nieobecności (zaświadczenie lekarskie bądź wyjątkowo oświadczenie 
o wypadku losowym); 
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o. bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 
udział w projekcie oraz nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie odbywania stażu. 

p. utrzymywania stałego kontaktu z Realizatorem projektu oraz aktywnego udziału w projekcie  
w ramach którego finansowany jest niniejszy staż. 

2. Stażysta ma prawo do: 
a. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania stażu; 
b. przydzielenia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, 

środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej (jeżeli dotyczy); 
c. zapewnienia bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych na zasadach przewidzianych dla 

pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279) (jeżeli dotyczy); 

d. 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za które przysługuje stypendium 
stażowe. Urlop udzielany jest przez Podmiot przyjmujący na staż na pisemny wniosek Stażysty; 
który należy dołączyć do listy obecności za dany miesiąc, w którym ma miejsce urlop. 

e. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział i zakończenie stażu oraz pisemnej opinii 
Opiekuna stażu. 

3. Wynagrodzenie Stażysty:  

a. Stażyście przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł, które stanowi 120% zasiłku, o 

którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1, 

jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie2 – w przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie3. 
Stypendium stażowe będzie płacone przez Organizatora stażu przelewem na rachunek Stażysty 
podany w oświadczeniu do dokonywania przelewów należności z tytułu udziału w projekcie 
„Sukces jest kobietą!”. 

b. Stypendium stażowe wypłacane jest na podstawie dostarczonej listy obecności po zakończonym 
miesiącu kalendarzowym realizowanego stażu, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia upływu 
okresu, za który świadczenie przysługuje, z zastrzeżeniem zapisów ujętych w § 3 pkt. 2. 
Stypendium jest przyznawane na okres odbywania stażu.  

c. Organizator stażu zastrzega sobie prawo do dokonania stosownych potrąceń ze stypendium 
stażowego na poczet składek ZUS. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania 
stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie mają innych 
tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 
ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). 
Płatnikiem składek za te osoby jest Organizator stażu. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci 
są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez Organizatora 
stażu. 

d. Stażysta zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności  
do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów 
pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby lub macierzyństwa 
 

§ 3 
Prawa i obowiązki Organizatora 

 
1. Organizator ma obowiązek: 

a. poinformowania Stażysty o jego obowiązkach i uprawnieniach wynikających z niniejszej umowy; 
b. wypłaty stypendium stażowego Stażyście zgodnie z warunkami umowy; 
c. naliczenia i opłacania składek ZUS od stypendium stażowego przysługującego Stażyście; 

                                                 
1 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   
2 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 
3 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych w całości przez płatnika 
tj. podmiot kierujący na staż.   
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d. skierowania Stażysty na wstępne badania lekarskie oraz pokrycia ich kosztów; 
e. skierowania Stażysty na szkolenie z zakresu BHP oraz pokrycia ich kosztów; 
f. objęcia Stażysty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

g. wystawienia Stażyście pisemnego zaświadczenia o ukończeniu stażu wraz z informacją dotyczącą 
rodzaju zdobytego doświadczenia zawodowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia stażu, po otrzymaniu opinii Pracodawcy zawierającej  informacje o zadaniach 

realizowanych przez Uczestnika projektu i umiejętności zawodowych nabytych w trakcie stażu wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
h. sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu. 

2. Opóźnienie w wypłacie stypendium za staż, które wynika z opóźnień w przekazywaniu na rachunek 
Organizatora środków dofinansowania na realizację projektu „Sukces jest kobietą!  
nr RPPK.07.01.00-18-0096/18 bądź opóźnień wynikających z przekazywania dokumentów będących 
podstawą naliczenia stypendium stażowego przez Podmiot Przyjmujący na staż oraz Stażystę nie może 
stanowić podstawy do roszczeń kierowanych do Organizatora przez Stażystę z tytułu niniejszej umowy. 

3. Stypendium stażowe będzie płacone przelewem na rachunek Stażysty podany na oświadczeniu do 
dokonywania przelewów należności z tytułu udziału w projekcie „Sukces jest kobietą!”. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków oraz 
szkodę wyrządzoną osobom trzecim zarówno przez Stażystę, Opiekuna jak i Podmiot przyjmujący  
na staż. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia oraz dochodzenia zwrotu kosztów uznanych  
za niekwalifikowalne przez Instytucję Pośredniczącą, o których mowa w § 5 pkt. 4. 

 
§ 4 

Obowiązki Podmiotu przyjmującego na staż 
 

1. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązuje się do:  
a. nieodpłatnej współpracy z Organizatorem w celu zorganizowania i przeprowadzenia stażu; 
b. przyjęcia Stażysty na staż w terminie i miejscu, o których mowa w § 1; 
c. przygotowania i zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z programem stażu, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 
d. zapoznania Stażysty z obowiązującym programem stażu, regulaminem pracy oraz innymi 

przepisami obowiązującymi w miejscu odbywania stażu; 
e. prowadzenia stażu zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę 

pracy; 
f. zapewnienia Stażyście miejsca do wykonywania obowiązków spełniającego standardy BHP, 

ergonomicznego, dobrze wyposażonego, które ma taki sam standard jak miejsce pracy  
dla pracownika Podmiotu przyjmującego na staż, tak aby Stażysta mógł bez żadnych przeszkód 
wywiązywać się ze swoich obowiązków; 

g. zapewnienia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia 
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej niezbędnych  
do odbycia stażu (jeżeli dotyczy); 

h. zapewnienia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków 
i napojów profilaktycznych (jeżeli dotyczy); 

i. zapewnienia Stażyście Opiekuna stażu, z zastrzeżeniem zapisów ujętych w § 1;  
j. poinformowania na piśmie Organizatora bezzwłocznie tj. nie później jednak niż w ciągu 3 dni,  

o przerwaniu odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty  
oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji stażu; 

k. sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy, w razie, 
gdyby taki wypadek zaistniał; 

l. prowadzenia list obecności Stażysty, jej zatwierdzania i przekazywania Stażyście w terminie  
do 2 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego stażu. W przypadku 
zwolnień lekarskich/urlopów dołączenia ww. dokumentów do listy obecności potwierdzających 
powód nieobecności Stażysty na miejscu pracy w danym miesiącu. 

m. wystawienie Stażyście pisemnej opinii Opiekuna stażu nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od dnia zakończenia stażu, uwzględniającej osiągnięte rezultaty, efekty stażu oraz przekazania jej 
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kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem nie później niż w terminie 5 dni roboczych po 
zakończeniu stażu Organizatorowi; 

n. umożliwienia Stażyście zgłaszania się do Organizatora stażu na jego wezwanie (jeżeli dotyczy); 
o. udzielenia na wniosek Stażysty dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych 

odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Przyjmujący na staż jest obowiązany 
udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu, o którym mowa § 1; 

p. informowania Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni, o wszelkich 
zmianach dotyczących realizacji niniejszej Umowy (np. zmiana opiekuna, miejsca odbywania 
stażu, nazwy pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.). 

2. Czas pracy Stażysty odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, 
a w przypadku Stażysty będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

3. Stażysta nie powinien odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie innym 
niż jednozmianowy lub w godzinach nadliczbowych, przy czym Organizator 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. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązany jest do przekładania Organizatorowi stażu  oświadczenia o 
wypłacie opiekunowi stażu części wynagrodzenia przysługującego mu za sprawowanie opieki nad 

stażystą zgodnego z załącznikiem z 5a4 lub 5b5 do niniejszej umowy6. Dodatkowo w przypadku kontroli 

dokonywanej przez WUP Rzeszów, (Instytucję Pośredniczącą) oraz inne uprawnione podmioty w 
zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy , Podmiot przyjmujący na staż umożliwi 
kontrolującym wgląd do dokumentów potwierdzających zatrudnienie Opiekuna stażu oraz zapłatę jego 
wynagrodzenia, z którego część stanowi wkład własny projektu wnoszony przez Podmiot przyjmujący 
na staż zgodnie z ,, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFR, EFS oraz FS na 
lata 2014-2020". 

5. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95//46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO” zarówno w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, jak również po jego zakończeniu.  Obowiązki wynikającego ze stosowania przepisów 
prawa,  
o których mowa powyżej zostaną powierzone oraz określone na podstawie odrębnej umowy 
dotyczącej powierzenia danych osobowych zawartej przez Organizatora stażu oraz Podmiot 
przyjmujący na staż.  Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących 
zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych w poufności. 

6. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązuje się udostępnić i przekazać Organizatorowi stażu dokumenty 
związane z realizacją niniejszej Umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne, 
w związku ze zobowiązaniami Realizatora projektu wobec instytucji, z których pochodzą środki  
na finansowanie Projektu. 

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

8. Organizator stażu zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i efektywności Stażu. 
9. W zakresie niniejszej Umowy Podmiot 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, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu. 

                                                 
4 Jeśli Opiekunem Stażysty jest wyznaczony pracownik Pracodawcy, 
5 Jeśli Opiekunem Stażysty jest właściciel firmy, 
6 W przypadku odmowy przedłożenia dokumentów o których mowa w paragrafie 4 pkt 5 Podmiot przyjmujący na staż przedstawia 
oświadczenie dotyczące powodu odmowy dostarczenia ww. dokumentów z prośbą o jego akceptację oraz zwolnienie Podmiotu 
przyjmującego na staż z tego obowiązku. 
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10. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Organizatora 
stażu wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminie 
określonym w wezwaniu. 

11. Organizator stażu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Stażystę wskutek jego 
działań lub zaniechań podczas odbywania Stażu, w szczególności Organizator stażu nie ponosi 
odpowiedzialności za naruszenie przez Stażystę obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa 
Podmiotu przyjmującego na staż. 

12. Organizator stażu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Stażysty, mogące 
powstać w związku z odbywaniem przez niego Stażu u Przyjmującego na staż. W przypadku 
wyrządzenia przez Stażystę szkody w mieniu Podmiotu przyjmującego na staż, może on dochodzić 
swoich roszczeń wobec Stażysty na drodze 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. 

13. Organizator stażu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków 
popełnione zarówno przez Stażystę, Opiekuna Stażu, jak i Podmiot przyjmujący na staż. 

 
§ 5 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na wniosek Podmiotu 
przyjmującego na staż lub po zasięgnięciu jego opinii w przypadku, gdy: 
a. Stażysta nie wypełnia, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań, pomimo otrzymania 

pisemnego upomnienia lub nie przedstawi w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
upomnienia stosownych wyjaśnień; 

b. Stażysta opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych co najmniej jeden dzień stażu; 
c.  usprawiedliwiona nieobecność Stażysty uniemożliwia mu zrealizowanie stażu w skutek choroby 

lub przebywaniu w zamkniętym ośrodku przez nieprzerwany okres 90 dni. 
d. Stażysta naruszył podstawowe obowiązki określone w regulaminie pracy, w tym w szczególności: 

nie przestrzega zasad współżycia społecznego, dyskryminuje bądź mobbinguje pracowników 
Podmiotu Przyjmującego na staż bądź też innych stażystów, nie stosuje się do zgodnych 
z prawem poleceń Przyjmującego na staż i/lub Opiekuna stażu, stawia się w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, spożywa alkohol bądź zażywa inne środki 
odurzające  
w trakcie odbywania stażu. 

2. Organizator rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 
a. Stażysta podjął pracę zarobkową; 
b. Stażysta przedstawił fałszywy dokument albo nieprawdziwe oświadczenie w celu uzyskania 

wsparcia. 
c. zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu w ramach którego została zawarta 

niniejsza umowa. 
3. W przypadku rozwiązania Umowy Stażysta traci prawo do kontynuowania zaplanowanej ścieżki 

wsparcia - w tym do wypłaty stypendium stażowego, a w przypadku rozwiązania Umowy w związku  
z zaistnieniem okoliczności, o których mowa pkt. 1, ust. a-d, Stażysta zobowiązany będzie zwrócić 
Organizatorowi kwotę wydatków uznanych za niekwalifikowalne przez Instytucję Pośredniczącą – WUP 
w Rzeszowie jaką Organizator poniósł na realizacje wsparcia dla Stażysty.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie spory między Stronami związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
3.  Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej ze Stron. 
4.  Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony. 
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Podpisy 

 
1/ w imieniu Organizatora stażu 
 
 
 
 
……………………………………….. 
     podpis i pieczęć 
 
 
2/ w imieniu Stażysty 
 
 
 
 
……………………………………….. 
            podpis 
 
 
3/ W imieniu Podmiotu przyjmującego na staż 
 
 
 
 
……………………………………….. 
     podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 1 – Program stażu - wzór 

 
 

PROGRAM STAŻU 
projekt „Sukces jest kobietą!”  

RPPK.07.01.00-18-0096/18                                                                                                                                                                             
 

Imię i nazwisko stażysty  

Okres odbywania stażu: od:   do:  

Liczba godzin dzienne  

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 o ukończeniu stażu, Opinia po zakończeniu stażu 

 

OPIEKUN STAŻU 

Imię i nazwisko Opiekuna  

Stanowisko służbowe Opiekuna  

Wykształcenie Opiekuna  

Nr telefonu  

 
       
 
………………………………………………    ………………………………………………………………….. 
       Podpis Stażysty                                                                                 Podpis i pieczęć  

Podmiotu przyjmującego na staż 
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Załącznik nr 2 – Lista obecności - wzór 

 
LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY 

projekt „Sukces jest kobietą!”  
RPPK.07.01.00-18-0096/18                                                                                                                                                                             

Imię i nazwisko stażysty  

Miejsce odbywania stażu  

Nazwa stanowiska  

Miesiąc/rok  
 

DZIEŃ LICZBA GODZIN PODPIS STAŻYSTY DZIEŃ LICZBA GODZIN PODPIS STAŻYSTY 

1  
 

 17   

2 
 
 

 
18 

  

3 
 
 

 
19 

  

4 
 
 

 
20 

  

5 
 
 

 
21 

  

6  
 

 22   

7  
 

 23   

8 
 
 

 
24 

  

9 
 
 

 
25 

  

10 
 
 

 
26 

  

11 
 
 

 
27 

  

12  
 

 28   

13  
 

 29   

14 
 
 

 
30 

  

15 
 
 

 
31 

  

16 
 
 

  

LEGENDA DO LISTY OBECNOŚCI:  CH – chorobowe  
UW – urlop wypoczynkowy 
NN – nieobecność nieusprawiedliwiona 
HDK – nieobecność z powodu oddania krwi 
P – nieobecność z powodu dnia wolnego od pracy całego zakładu 

Dzień wolny od pracy (np. sobota, niedziela, święto itp.) należy wykreślić z listy obecności. Oryginały wniosku o udzielenie urlopu stażyście 
należy dołączyć do listy obecności. W przypadku zwolnienia lekarskiego (CH) do listy należy dołączyć oryginał zwolnienia (zwolnienie 
lekarskie na druku ZUS ZLA wystawione na: Nexoris sp. z o.o., al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, 

REGON: 5170362868, NIP: 180979518. 

 
 
…………………………………………………..                                  ………………………………………………….. 
          Pieczęć firmowa                    Podpis opiekuna stażu 
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Załącznik nr 3 – Opinia po zakończeniu stażu - wzór 

 
OPINIA PO ZAKOŃCZENIU STAŻU 

projekt „Sukces jest kobietą!”  
RPPK.07.01.00-18-0096/18                                                                                                                                                                             

Imię i nazwisko stażysty  

Okres odbywania stażu: od:   do:  

Miejsce odbywania stażu  

Nazwa stanowiska  

 

SKRÓCONY OPIS STAŻU I GŁÓWNE  ZAŁOŻENIA   

 
 
 
 
 
 

 

OBSZAR BIZNESOWY/ DZIAŁ/ KOMÓRKA ORGANIZACYJNA, W KTÓREJ REALIZOWANY BYŁ STAŻ 

 
 
 
 
 
 

 

OSIĄGNIĘTE CELE I ZREALIZOWANE TREŚCI EDUKACYJNE 

 
 
 
 
 
 

 

ZADANIA REALIZOWANE W TRAKCIE ODBYWANIU STAŻU 

 
 
 
 
 
 

 

OPINIA OPIEKUNA 
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EFEKTY UCZENIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ……………………………………………………………       ……………………………………………………………                    
  Podpis i pieczęć osoby reprezentującej                                                                      Podpis opiekuna stażu 
      Podmiot przyjmujący na staż                            

 
 
 
 
…………………………………………………………… 
          Data/Miejscowość 
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Załącznik nr 4– Zaświadczenie o ukończeniu stażu - wzór 

 
 

ZAŚWIADCZENIE 
O UKOŃCZENIU STAŻU ZAWODOWEGO  

projekt „Sukces jest kobietą!”  
RPPK.07.01.00-18-0096/18 

Imię i nazwisko stażysty  

Okres odbywania stażu: od:   do:  

Miejsce odbywania stażu  

Nazwa stanowiska  

 
Staż zawodowy zorganizowany został w ramach projektu „Sukces jest kobietą!” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

realizowany przez Nexoris sp. z o.o. 
na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0095/18 

 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 27.02.2019 r.  
Priorytet VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe 

 
 

ZAKRES ZADAŃ/OBOWIĄZKÓW WYKONYWANYCH PRZEZ STAŻYSTĘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
RODZAJ ZDOBYTEGO DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 …………………………………….                                   ………………………………………………………… 
   Miejscowość, data          Pieczęć i podpis osoby reprezentującej 
                            Organizatora stażu 
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Załącznik nr 5a – Oświadczenie pracodawcy - wzór 
 

Nazwa i adres Podmiotu przyjmującego na staż: 
Imię i nazwisko stażysty……………………………………………………….. 
 

     
……………..………………… 

Nr umowy stażowej: UMOWA nr ………/Staż/SJK/2019 
   

   Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam że za miesiąc ……….. roku ……… zostało wypłacone wynagrodzenie dla następującej osoby pełniącej w projekcie  pt. "Sukces jest kobietą!"  

nr RPPK.07.01.00-18-0096/18-00 funkcję opiekuna stażysty 

LP Imię i nazwisko opiekuna stażysty Liczba stażystów Kwota Data zapłaty wynagrodzenia netto i 
pochodnych (brutto) 

1 2 3 4 5 

1.  1 500  

2.     

3.     
 

 
Wynagrodzenie zostało wypłacone w formie: wynagrodzenia/ części wynagrodzenia / dodatku do wynagrodzenia*. 
 
Jednocześnie oświadczam, że:  

 wynagrodzenie opiekuna stażysty zostało wyliczone na podstawie wyłącznego oddelegowania go do realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ częściowego zwolnienia 
 go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą*.  

 od wynagrodzeń wyżej wymienionej osoby odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy i wszystkie  wymagane składki zgodnie z przepisami prawa. 
 
 
        Sporządził…………………………………….                                                                                                                                     Zatwierdził………………………………….………. 
                                 (data i podpis)                                                                                                                                            (data i podpis wraz z pieczęcią firmową) 
 
 
 
 
*Niepotrzebne 
skreślić  
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Załącznik nr 5b – Oświadczenie pracodawcy będącego jednocześnie opiekunem stażu - wzór 
 

Nazwa i adres Podmiotu przyjmującego na staż: 
     

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

Nr umowy stażowej: UMOWA nr ………/Staż/SJK/2019 
   

   Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam że za miesiąc …………. roku ……… zostały poniesione koszty kwalifikowalne z tytułu pełnienia w projekcie   
pt. "Sukces jest kobietą! " nr RPPK.07.01.00-18-0096/18-00 obowiązku opiekuna stażysty. 

 

LP Imię i nazwisko opiekuna stażysty Liczba stażystów Kwota Data zapłaty ZUS  Data zapłaty podatku 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 500   

2.      

3.      

 
 
Powyższa kwota została wykazana na podstawie osiągniętego dochodu w danym okresie i stanowi część uzyskanego dochodu.  
 
Jednocześnie oświadczam, że: 

 kwota kwalifikowalnych kosztów z tytułu pełnienia obowiązku opiekuna stażysty została wyliczona na podstawie częściowego zwolnienia od obowiązku wykonywania zadań  
na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej. 

 na dzień składnia oświadczenia nie zalegam z opłacaniem podatku dochodowego  do Urzędu Skarbowego oraz  nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

 
 
 
        Sporządził…………………………………….                                                                                                                        Zatwierdził……………………………..……………. 
        (data i podpis)                                                                                                                                                       (data i podpis wraz z pieczęcią firmową) 
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