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UMOWA O ZORGANIZOWANIE STA
DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

„Nasze kompetencje
nr WND 

Zawarta w dniu ………………………………….. 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łu

NIP: 858-000-73-12, REGON

Dyrektora Zespołu Szkól Ponadg

zwanego w dalszej części umowy 

 

a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
NIP…………………………., REGON ………………………, zwanym w dalszej cz

umowy Organizatorem stażu. 

Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomi

obowiązki w zakresie realizacji sta

poniżej.  

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie st

Uczestnikiem Projektu „Nasze kompetencje 

Zlecającego:  

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

Data urodzenia:……………………………………

PESEL:……………………………………………

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..

Telefon i adres e-mail: ……………

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STA ŻU 
DLA UCZESTNIKA PROJEKTU  

„Nasze kompetencje-Nasza przyszłość” 
nr WND – POKL.09.02.00-32-023/12 

 
…………………………………..  pomiędzy:  

nadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

REGON: 000181668  reprezentowanym przez   

Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 ………………………………

ęści umowy Zlecającym,  

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

………………………., REGON ………………………, zwanym w dalszej cz

żu.  

Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy stronami a także okre

zki w zakresie realizacji stażu zawodowego, Uczestnika Projektu o którym mowa 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie stażu u Organizatora stażu, przez osob

„Nasze kompetencje – Nasza przyszłość” skierowaną

Uczestnika Projektu: ……………………………………………………...

urodzenia:…………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………..

mail: ………………………………………………………………………
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100 Gryfino 

imnazjalnych nr 2 ………………………………………. 

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

…………………… 
………………………., REGON ………………………, zwanym w dalszej części 

że określa ich prawa i 

u zawodowego, Uczestnika Projektu o którym mowa 

, przez osobę będącą 

skierowaną przez 

: ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 
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1. Ogólne warunki realizacji sta

 

Staż Uczestnika odbywać  się ę

zgodnie z przygotowanym przez Zlecaj

do niniejszej umowy. 

 

Rodzaj obowiązków: 

 

Miejsce odbywania stażu: 

 

Data rozpoczęcia stażu: 

 

 

 

a) Czas pracy Uczestnika odbywaj

tygodniowo i 8 godzin dziennie

b) Uczestnik nie może odbywa

niedziele i święta.   

c) Program stażu – Załącznik nr 1 do umowy, zawieraj

wykonywanych przez Uczestnika na danym stanowisku wraz z harmonogramem pracy 

stażysty zatwierdzony przez Zlecaj

d) Organizator stażu jest zobowi

z ustalonym programem sta
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§ 2 

 

Ogólne warunki realizacji stażu:  

ć  się będzie na stanowisku, w okresie i miejscu ustalonym poni

przygotowanym przez Zlecającego Programem stażu stanowiącym 

 

 

 Data 

zakończenia 

stażu: 

Czas pracy Uczestnika odbywającego staż nie może przekroczyć  40 godzin 

tygodniowo i 8 godzin dziennie lecz musi wynosić minimum 150 godz

że odbywać  stażu w godzinach nocnych i nadliczbowych, a tak

ącznik nr 1 do umowy, zawierający zakres zadań

wykonywanych przez Uczestnika na danym stanowisku wraz z harmonogramem pracy 

ysty zatwierdzony przez Zlecającego stanowi integralną część umowy. 

żu jest zobowiązany do zapewnienia należytej realizacji sta

z ustalonym programem stażu i harmonogramem.  
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dzie na stanowisku, w okresie i miejscu ustalonym poniżej, 

stanowiącym Załącznik nr 1 

 

 

ć  40 godzin 

150 godzin. 

u w godzinach nocnych i nadliczbowych, a także w 

cy zakres zadań  zawodowych 

wykonywanych przez Uczestnika na danym stanowisku wraz z harmonogramem pracy 

ą ęść umowy.  

ytej realizacji stażu zgodnie 
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1. Opiekunem Uczestnika odbywaj

Zlecającym jest:  

 

Imię i nazwisko: …………

Zajmowane stanowisko:…

Telefon i adres e-mail: ……………………………………

 

2. Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zlecaj

 

Imię i nazwisko: Marcin Para

Zajmowane stanowisko: kierownik projektu

Telefon i adres e-mail: ……………………………………

 

 

 Zlecający kierując Uczestnika Projektu do odbycia sta

 

a) poinformowania Uczestnika o jego obowi

      - przestrzegania ustalonego przez Organizatora sta

      - sumiennego i starannego wykonywania zada

      - stosowania się do polece

              z  prawem),  

 - przestrzegania przepisów i zasad obowi

       regulaminu pracy, tajemnicy słu

          przepisów przeciwpoż

  -sporządzenia sprawozdania z przebiegu sta

         o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiej

         zawodowych;  
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§ 3 

 

Uczestnika odbywającego staż oraz osobą właściwą do kontaktu ze 

 i nazwisko: …………………………………………………………………

Zajmowane stanowisko:………………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………………

ą do kontaktu ze strony Zlecającego jest:  

 i nazwisko: Marcin Para 

Zajmowane stanowisko: kierownik projektu 

mail: …………………………………………………………………

§ 4 

c Uczestnika Projektu do odbycia stażu zobowiązany jest do: 

poinformowania Uczestnika o jego obowiązkach:  

przestrzegania ustalonego przez Organizatora stażu rozkładu czasu pracy, 

sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem sta

ę do poleceń o Organizatora i Opiekuna (o ile nie s

przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora (w szczególno

regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych),  

dzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierają

ykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiej
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ś ą do kontaktu ze 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

ązany jest do:  

adu czasu pracy,  

tych programem stażu,  

 o Organizatora i Opiekuna (o ile nie są one sprzeczne  

cych u Organizatora (w szczególności:   

ństwa i higieny pracy oraz  

u zawierającego informacje  

ykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach  
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b) naliczenia i wypłacenia Uczestnikowi projektu stypen

 o dofinansowanie, naliczane

współfinansowane ze ś

Społecznego;  

c) opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe za 

każdego Uczestnika odbywaj

d) zapoznania się z Opinią

 i wydania Zaświadczenia o odbyciu sta

1. Organizator stażu, zobowi

a) zapoznania Uczestnika z programem sta

b) wyznaczenia Uczestnikowi Opiekuna sta

odbywającemu staż wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zada

c) zapoznania Uczestnika z jego obowi

d) zapewnienia Uczestnikowi bezpiecznych i h

profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników; 

e) przeszkolenia Uczestnika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpo

obowiązującym regulaminem pracy; 

f) przydzielenia Uczestnikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzie

obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezb

higieny osobistej jeśli są

przepisów;  

g) zapewnienia Uczestnikowi na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych 

posiłków i napojów profilaktycznych; 

h) udzielenia Uczestnikowi wszystkich przysługuj

od pracy przewidzianych w regulaminie pracy obowi

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

naliczenia i wypłacenia Uczestnikowi projektu stypendium określonego we wniosku

aliczanego z dołu po odbyciu stażu; stypendium sta

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe za 

dego Uczestnika odbywającego staż i pobierającego stypendium; 

ę z Opinią wystawioną przez Organizatora stażu po jego zako

świadczenia o odbyciu stażu (Załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 

 

§ 5 

 

żu, zobowiązany jest do:   

zapoznania Uczestnika z programem stażu;  

wyznaczenia Uczestnikowi Opiekuna stażu, który będzie udzielał Uczestnikowi 

ż wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zada

zapoznania Uczestnika z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;  

zapewnienia Uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków sta

profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników; 

przeszkolenia Uczestnika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie 

stwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz z

cym regulaminem pracy;  

przydzielenia Uczestnikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzie

obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbę

śli są one wymagane w zakładzie pracy na podstawie odr

zapewnienia Uczestnikowi na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych 

posiłków i napojów profilaktycznych;  

udzielenia Uczestnikowi wszystkich przysługujących mu dodatkowych dni wolnych 

od pracy przewidzianych w regulaminie pracy obowiązującym u Organizatora sta
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ślonego we wniosku 

; stypendium stażowe jest 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe za 

cego stypendium;  

żu po jego zakończeniu 

do niniejszej umowy).  

dzie udzielał Uczestnikowi 

 wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań  

igienicznych warunków stażu oraz 

profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;  

przeszkolenia Uczestnika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie 

arowych oraz zapoznania z 

przydzielenia Uczestnikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i 

rodków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków 

pracy na podstawie odrębnych 

zapewnienia Uczestnikowi na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych 

cych mu dodatkowych dni wolnych 

ącym u Organizatora stażu;  
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i) bezzwłocznego poinformowania Zlecaj

przypadkach przerwania przez Uczestnika projektu odbywania sta

nieusprawiedliwionej nieobecno

dla realizacji programu sta

j) ewidencjonowania czasu odbywania sta

obecności oraz dostarczenia ich do Zamawiaj

stażu;  

k) niezwłocznego, nie póź

stażu, wydania Opinii z przebiegu sta

Załącznik nr 2 niniejszej umowy) zawieraj

zadaniach realizowanych przez Uczestnika Projektu i umiej

do wykonywania pracy pozyskanych w trakcie sta

napotkanych problemach w realizacji programu sta

l) przeprowadzenia proc

któremu uległ Uczestnik sta

m) ochrony danych osobowych sta

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101

zm.).  

 

1. Zlecający na wniosek Uczestnika odbywaj

rozwiązać  z Organizatorem sta

a) nierealizowania przez Organizatora programu sta

jego odbywania;  

b) niedopełnienie któregoś

1. Zlecający, na wniosek Organizatora sta

Uczestnika możliwości kontynuowania sta

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

bezzwłocznego poinformowania Zlecającego, nie później niż w ci

przypadkach przerwania przez Uczestnika projektu odbywania staż

nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika oraz o innych zdarzeniach istotnych 

dla realizacji programu stażu;  

ewidencjonowania czasu odbywania stażu przez Uczestnika na podstawie list 

ci oraz dostarczenia ich do Zamawiającego w terminie 5 dni

niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni po zakończeniu realizacji programu 

Opinii z przebiegu stażu (wg podanego wzoru, który stanowi 

niniejszej umowy) zawierającą w szczególnoś

zadaniach realizowanych przez Uczestnika Projektu i umiejętnościach praktycznych 

do wykonywania pracy pozyskanych w trakcie stażu, przebiegu staż

napotkanych problemach w realizacji programu stażu itp.;  

przeprowadzenia procedury postępowania powypadkowego w razie wypadku, 

któremu uległ Uczestnik stażu w trakcie jego odbywania;  

ochrony danych osobowych stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101

§ 6 

cy na wniosek Uczestnika odbywającego staż lub działając samodzielnie mo

  z Organizatorem stażu umowę o odbycie stażu w przypadku: 

nierealizowania przez Organizatora programu stażu lub niedotrzymania

niedopełnienie któregoś z obowiązków wymienionych w niniejszej umowie; 

 

§ 7 

 

cy, na wniosek Organizatora stażu lub działając samodzielnie, mo

ż ści kontynuowania stażu w przypadku:  
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ż w ciągu 5 dni, o 

przypadkach przerwania przez Uczestnika projektu odbywania stażu, o każdym dniu 

ci Uczestnika oraz o innych zdarzeniach istotnych 

u przez Uczestnika na podstawie list 

terminie 5 dni po zakończeniu 

ńczeniu realizacji programu 

(wg podanego wzoru, który stanowi 

 w szczególności informację o 

ętnościach praktycznych 

u, przebiegu stażu zawodowego, 

powania powypadkowego w razie wypadku, 

ysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. 

ąc samodzielnie może 

u w przypadku:  

u lub niedotrzymania warunków 

zków wymienionych w niniejszej umowie;  

c samodzielnie, może pozbawić 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

a) nieusprawiedliwionej nieobecno

b) naruszania podstawowych obowi

szczególności stawienia si

narkotyków lub środków psyc

c) usprawiedliwionej nieobecno

uniemożliwiającej zrealizowanie programu sta

d) nierealizowania programu sta

 

 

1. Rezygnacja Uczestnika z uczestnict

Usprawiedliwieniem przerwania sta

-  trwała niezdolność  do udziału w sta

- szczególne przypadki losowe nie daj

w stażu; ostateczną decyzj

Kierownik  Projektu.  

2. W trakcie odbywania sta

jest fakt przebywania przez Uczestnika na zwolnieniu lekarskim. Okres ten nie 

podlega wliczeniu do ustalonego w umowie czasu odbywania sta

przez stażystę uzupełniony w terminie ustalonym pomi

pozostawania na zwolnieniu lekarskim sta

 

 

1. Zlecający sprawuje nadzór nad odbywaniem sta

monitorowania prawidłowo

2. Organizator stażu zobowi

Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Gryfinie

krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitoruj

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia sta

naruszania podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w 

ci stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spo

środków psychotropowych lub ich spożywania na stanowisku pracy; 

usprawiedliwionej nieobecności (wynikającej z trudnej sytuacji losowej) 

ącej zrealizowanie programu stażu;  

nierealizowania programu stażu.  

§ 8 

Rezygnacja Uczestnika z uczestnictwa w stażu wymaga pisemnego usprawiedliwienia. 

Usprawiedliwieniem przerwania stażu jest:  

ść  do udziału w stażu – potwierdzona zwolnieniem lekarskim 

szczególne przypadki losowe nie dające się przewidzieć przed rozpocz

ą decyzję o zasadności rezygnacji z udziału w sta

 

W trakcie odbywania stażu zawodowego usprawiedliwieniem nieobecno

jest fakt przebywania przez Uczestnika na zwolnieniu lekarskim. Okres ten nie 

podlega wliczeniu do ustalonego w umowie czasu odbywania staż

ę uzupełniony w terminie ustalonym pomiędzy stronami umowy.  Za czas 

zwolnieniu lekarskim stażyście nie przysługuje stypendium sta

§ 9 

cy sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu i zastrzega sobie prawo 

monitorowania prawidłowości jego przebiegu (także w siedzibie Organizatora sta

u zobowiązany jest do udzielenia Zespołowi Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Gryfinie oraz innym upoważnionym instytucjom 

krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację
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 jednego dnia stażu;  

lonych w regulaminie pracy, a w 

ącym na spożycie alkoholu, 

ywania na stanowisku pracy;  

cej z trudnej sytuacji losowej) 

u wymaga pisemnego usprawiedliwienia. 

potwierdzona zwolnieniem lekarskim  

 przed rozpoczęciem udziału 

ci rezygnacji z udziału w stażu podejmuje 

u zawodowego usprawiedliwieniem nieobecności na stażu 

jest fakt przebywania przez Uczestnika na zwolnieniu lekarskim. Okres ten nie 

podlega wliczeniu do ustalonego w umowie czasu odbywania stażu i musi zostać  

dzy stronami umowy.  Za czas 

cie nie przysługuje stypendium stażowe.  

u i zastrzega sobie prawo 

e w siedzibie Organizatora stażu).  

ia Zespołowi Szkół 

żnionym instytucjom 

cym realizację niniejszej umowy 
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rzetelnych informacji i wyja

związanych z realizacją

 

 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegaj

sąd właściwy dla siedziby Zlecają

 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmi

stron.  

 

 

 

 

 

 

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

           Zlecający                                                        
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rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich dokumentów 

zanych z realizacją niniejszej umowy na każde ich wezwanie.  

§ 10 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez 

ciwy dla siedziby Zlecającego. 

§ 11 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewa

 

§ 12 

życie z dniem podpisania.  

§ 13 

 

dzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla ka

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

cy                                                                                 Organizator

 

rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

wszelkich dokumentów 

 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez 

semnej pod rygorem nieważności. 

cych egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

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

Organizator stażu 


