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REGULAMIN  
ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻU  

Projektu „Inwestycja w przyszłość” 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
§1 

 SŁOWNIK POJĘĆ 
1. Projekt - Projekt „Inwestycja w przyszłość” POWR.01.02.01-14-0091/18 realizowany przez Lubelską Szkołę 

Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL w partnerstwie z Pretender Adrian Wronka na podstawie umowy 
o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa i Osoby młode na rynku pracy, Działanie 
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projektodawca – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, ul. Konstantynów 1H, 20 708 
Lublin, NIP: 712-015-22-88, REGON: 430506554. 

3. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi 
w  Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie www.lbs.pl lub w biurze projektu.  

4. Biuro projektu znajduje się przy Placu Jana Pawła II 1 lok.3a, 06-400 Ciechanów. 
5. Pracodawca - jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej), a także osoba fizyczna, 

zatrudniające co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. 
6. Osoba odbywająca staż – uczestnik projektu, który został skierowany na staż i pobiera z tego tytułu 

stypendium. 
7. Opiekun stażu - osoba wskazana przez Pracodawcę na czas stażu do opieki merytorycznej nad Stażystą oraz 

do nadzoru nad organizacją i przebiegiem Stażu u Pracodawcy. Funkcje opiekuna stażysty może pełnić 
wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym 
odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej 
realizowany jest staż. 

8. Staż - nabywanie przez osobę nieposiadającą doświadczenia zawodowego umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

9. Zasiłek dla bezrobotnych – kwota, jaka przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym 
urzędzie pracy, zgodna z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415, z poźn. zm.). 

10. Stypendium - kwota wypłacana, w PLN osobie odbywającej staż w okresie odbywania stażu. 

 
§ 2 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa i Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nr POWR.01.02.02-
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14-0091/18-00 zawartej w Warszawie w dniu 13 marca 2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim - 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i odbywania stażu przez uczestników projektu „Inwestycja 
w przyszłość”. 

 
§ 3 

STAŻ 
1. W ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” zaplanowano przeprowadzenie dla 56 uczestników projektu 

płatnych staży trwających 3 miesiące każdy.  
2. Na staż kierowani będą uczestnicy projektu, którzy ukończyli szkolenie zawodowe z pozytywnym wynikiem 

egzaminu końcowego. 
3. Projektodawca, po poprawnie złożonym wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami, będzie zwracał 

uczestnikom projektu w okresie odbywania stażu poniesione koszty z tytułu przejazdu do miejsca odbywania 
stażu i powrotu do miejsca zamieszkania oraz koszty opieki nad osobą zależną (więcej informacji o zwrotach 
poniesionych kosztów znajduje się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym na www.lbs.pl lub w 
biurze projektu). 

4. Staż organizowany będzie u pracodawców z terenu województwa mazowieckiego. 
5. Z możliwości organizacji stażu wyłączeni są pracodawcy: 

a. którzy posiadają zaległości w opłacaniu składek na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

b. wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub został ogłoszony wniosek o likwidację, 

c. którzy mają zaległości podatkowe, 

d. którzy prowadzą handel obwoźny lub handel na bazarach i targowiskach, 

e. którzy prowadzą sprzedaż internetową lub inną działalność gospodarczą, gdy miejscem odbywania stażu 
będzie adres zamieszkania pracodawcy, bez wydzielonego i przystosowanego odpowiednio miejsca do 
wykonywania pracy na danym stanowisku. 

6. Pracodawca nie może przyjąć na staż członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa, współmałżonka 
oraz osób zamieszkałych pod tym samym adresem, co pracodawca. 

7. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o skierowanie uczestnika projektu do 
odbywania stażu może wnioskować o zorganizowanie stażu dla osób w liczbie nieprzekraczającej liczby 
zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

 

§ 4 
WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 

1. Pracodawca składa do projektodawców wniosek o zorganizowanie stażu wraz z programem stażu, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. We wniosku pracodawca może wskazać imię i nazwisko uczestnika projektu, którego zamierza przyjąć na 
staż. 

3. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie kompletnego wniosku o zorganizowanie 
stażu wraz z programem stażu oraz kompletem wymaganych załączników. 

4. Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Projektodawcę. 
5. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów oraz 

dołączenie wszystkich wymaganych załączników). 
6. Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o następujące elementy: 

http://www.lbs.pl/
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a) rodzaj i zakres zadań proponowanych przez pracodawcę w programie stażu zapewniający istotny rozwój 
kompetencji zawodowych, 

b) uzyskane w trakcie stażu kwalifikacje i umiejętności, 

c) wpływ wykonywanych zadań na rozwój kompetencji zawodowych, 

d) czy wymagania stawiane kandydatom na staż, dotyczące ich kwalifikacji są istotne z punktu widzenia 
zaproponowanego programu stażu, 

e) deklarowaną możliwość zatrudnienia uczestnika projektu po zakończeniu stażu. 

f) tematykę stażu, która powinna być zgodna z tematyką szkoleń oferowanych w ramach projektu na rzecz 
Uczestnika lub zgodnych z posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. 

7. Wniosek niekompletny, nie zawierający wszystkich załączników bądź zawierający braki formalne 
(niewypełnienie wszystkich pól wniosku) mające istotny wpływ na możliwość oceny wniosku, będzie 
rozpatrzony po jego uzupełnieniu dokonanym przez pracodawcę na wezwanie projektodawcy lub z własnej 
inicjatywy.  

8. O sposobie rozpatrzenia wniosku projektodawca powiadamia pracodawcę w formie pisemnej w terminie do 
30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 
§ 5 

PROGRAM STAŻU 
1. Realizacja stażu odbywa się w oparciu o program stażu, który powinien być zgodny tematyką szkolenia 

oferowanego w projekcie na rzecz Uczestnika lub zgodny z posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub 
kompetencjami. 

2. Przy ustalaniu programu uwzględnia się predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia 
oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu, zidentyfikowane na etapie diagnozy 
potrzeb uczestników projektu (Indywidualnego Planu Działania). 

3. Program stażu określa:  

a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy według obowiązującej klasyfikacji zawodów 
i specjalności, 

b) zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu u pracodawcy,  

c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,  

d) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,  

e) dane opiekuna uczestnika projektu objętego programem stażu. 
4. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię (wzór w załączniku do umowy 

trójstronnej o udzielenie stażu) zawierającą w szczególności informacje o:  

a) zadaniach realizowanych przez uczestnika projektu i umiejętnościach praktycznych do wykonywania 
pracy pozyskanych w trakcie stażu, 

b) przebiegu stażu, napotkanych problemach w realizacji programu, itp. 
 

§ 6 
 SKIEROWANIE NA ODBYWANIE STAŻU 

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku projektodawca wydaje uczestnikowi projektu skierowanie 
do odbywania stażu u pracodawcy. Wzór skierowania do odbywania stażu stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

2. Wypełnione i podpisane przez pracodawcę skierowanie stanowi podstawę do zawarcia trójstronnej umowy 
o zorganizowanie stażu pomiędzy projektodawcą, pracodawcą i uczestnikiem projektu. 
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§ 7 

UMOWA NA ZORGANIZOWANIE STAŻU 
1. Warunkiem realizacji stażu dla uczestnika projektu jest zawarcie umowy trójstronnej o zorganizowanie stażu 

pomiędzy projektodawcą, pracodawcą i uczestnikiem projektu, który został skierowany na staż. 
2. Podpisanie umowy trójstronnej o zorganizowanie stażu nie stanowi formy nawiązania stosunku pracy 

pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem projektu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 
3. Staż odbywa się w oparciu o program stażu stanowiący integralną część umowy o zorganizowanie stażu. 
4. Projektodawca i pracodawca są podmiotami względem siebie niezależnymi, co oznacza, że nie stanowią 

przedsiębiorstw powiązanych lub partnerskich. 
5. Umowa o zorganizowanie stażu zawarta pomiędzy projektodawcą, pracodawcą i uczestnikiem projektu 

określa w szczególności:  

a) nazwę formy wsparcia: staż, 

b) określenie stron umowy, 

c) numer i tytuł projektu, w ramach, którego realizowany jest staż, 

d) miejsce odbywania stażu, 

e) dane opiekuna uczestnika projektu odbywającego staż, w tym imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, 
wykształcenie, 

f) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, 

g) program stażu, 

h) zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem, 

i) zakres danych osobowych przekazanych pracodawcy, które podlegać będą przetwarzaniu w zakresie 
zgodnym z umową, tj. dla potrzeb jej realizacji. 

6. Projektodawca i pracodawca w umowie określą swoje zobowiązania w zakresie:  

a) wzajemnej nieodpłatnej współpracy w celu przeprowadzenia 3 - miesięcznego stażu, 

b) zapoznania uczestnika projektu z programem stażu, jego obowiązkami oraz uprawnieniami, 

c) zapewnienia uczestnikowi projektu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 
pracowników, 

d) przeszkolenia uczestnika projektu na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym 
regulaminem pracy, 

e) przydzielenia na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony 
indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, jeśli są one wymagane w zakładzie pracy na 
podstawie przepisów, 

f) zapewnienia uczestnikowi projektu na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych posiłków 
i napojów profilaktycznych, 

g) kontroli obecności uczestnika projektu w miejscu stażu, 

h) zasad naliczania i wypłaty stypendium, 

i) rozwiązania umowy, 

j) innych praw i obowiązków ustalonych przez strony umowy. 
7. Umowa trójstronna zawiera niżej wymienione załączniki: 

 Zał.1 Program stażu 

 Zał.2 Wzór listy obecności 

 Zał.3 Opinia pracodawcy o uczestniku dot. odbytego stażu 
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 Zał.4 Sprawozdanie z przebiegu stażu 

 Zał.5 Wzór zaświadczenia o obyciu stażu 
8. Pracodawca spośród swoich pracowników wyznacza opiekuna stażysty dla uczestnika projektu 

odbywającego staż, który będzie miał za zadanie udzielać wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych 
zadań. Opiekun stażu poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu 
uczestnika projektu. 

9. Opiekun uczestnika projektu odbywającego staż u pracodawcy może jednocześnie sprawować opiekę nad 
nie więcej niż 3 osobami odbywającymi staż. Za w/w opiekę Pracodawcy przysługuje dodatek do 
wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty na warunkach określonych w zał.3 Umowa trójstronna na 
zorganizowanie stażu). 

10. Wzór umowy o zorganizowanie stażu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
 

§8 
PRAWA I OBOWIĄZKI 

 UCZESTNIKA PROJEKTU PODCZAS ODBYWANIA STAŻU 
1. Uczestnik projektu odbywający staż powinien wykonywać powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze 

nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

2. Uczestnik projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy 
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Projektodawca po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej może wyrazić zgodę na realizację stażu 
w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym 
zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy i uczestnik projektu wyrazi zgodę. 

4. Uczestnikowi projektu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach 
przewidzianych dla pracowników. 

5. Na pisemny wniosek uczestnika projektu odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni 
wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania 
stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni 
wolne przysługuje stypendium stażowe. 

6. Każdy z uczestników projektu w trakcie odbywania stażu zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

7. Uczestnik projektu zwolniony jest z odbywania stażu na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy dotyczącej 
imiennego wezwania uczestnika projektu do osobistego stawienia się wystosowanego przez organ właściwy 
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 
sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze 
strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierającego adnotację 
potwierdzającą stawienie się uczestnika projektu na to wezwanie. 

8. Uczestnik projektu będący krwiodawcą zwolniony jest z odbywania stażu na czas oznaczony przez stację 
krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację 
krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od 
przedmiotowego stażu. 

9. Uczestnik projektu zwolniony jest z odbywania stażu w przypadku obowiązkowego zgłoszenia się do 
właściwego urzędu pracy na jego wezwanie na czas niezbędny do załatwienia sprawy. 

10. Projektodawca wymaga niezwłocznego przedłożenia przez uczestnika projektu stosownych dokumentów 
(m.in.: wezwania, oświadczenia, zaświadczenia) poświadczających zasadność zwolnienia, o którym mowa 
w pkt. 7-9. 
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11. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby uczestnik projektu odbywający staż zobowiązany jest 
do: 

a) poinformowania projektodawcy i pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności z powodu choroby - 
w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności, 

b) przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA wystawionego na dane 
projektodawcy, 

c) dostarczenia oryginału zaświadczenia lekarskiego do projektodawcy oraz jego czytelnej kopii 
(poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektodawcaa) do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia 
jego wystawienia. 

12. Za dni niezdolności do pracy z powodu choroby przysługuje wynagrodzenie (w postaci stypendium) zgodnie 
z przepisami Kodeksu pracy i ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1220, 
1268, 1735). 

 
§ 9 

STYPENDIUM STAŻOWE 
1. Projektodawca wypłaca uczestnikowi projektu odbywającemu staż comiesięczne stypendium, na które 

przeznacza kwotę w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691), 
obowiązującą na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie. 

2. Stypendium przyznawane jest na okres od dnia rozpoczęcia stażu do dnia jego zakończenia lub do 
usprawiedliwionego przerwania uczestnictwa w stażu.  

3. Stypendium wypłacane jest po zakończeniu każdego miesiąca proporcjonalnie do przepracowanego okresu 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Stypendium nie przysługuje za nieusprawiedliwione dni nieobecności na stażu u pracodawcy. 
5. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 dni i mnożąc 

przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium.  
6. Podstawę do ustalenia uprawnień do wypłacenia stypendium stanowi lista obecności podpisywana przez 

uczestnika projektu, potwierdzona przez pracodawcę i doręczona do projektodawcaa w terminie 5 dni 
roboczych po zakończeniu każdego miesiąca stażu.  

7. Projektodawca może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku niedostarczenia listy obecności 
w wymaganym terminie, o którym mowa w pkt. 1.  

8. Stypendium wypłacane jest z dołu po zakończonym miesiącu na rachunek bankowy wskazany przez 
uczestnika projektu. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu przez projektodawcaa. 

9. Opóźnienie przekazania transzy środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu 
przez Instytucję Pośredniczącą może spowodować przedłużenie terminu wypłaty stypendium i nie może 
stanowić podstawy do roszczeń uczestnika projektu uczestniczącego w szkoleniu.  

10. Stypendium zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

11. Uczestnicy projektu pobierający stypendium w okresie stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 
stanowi kwota wypłacanego stypendium zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a oraz w związku z art. 12 ustawy z dnia 
13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247). 

12. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu pobierających stypendium finansuje 
w całości projektodawca - na podstawie art. 16 ust. 9a ustawy, o której mowa w ust. 6. 



 
 

Strona 7 z 16 

 

13. Kwotę stypendium wypłacanego uczestnikowi projektu odbywającego staż, w wysokości, o której mowa w § 
9 ust. 1 należy rozumieć, jako kwotę: 

a) nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty 
stypendium zwolnieniem, o którym mowa w § 18 niniejszego regulaminu, 

b) nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991, 1994, z 2016 r. 
poz. 65, 652, 960) w przypadku nie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez 
płatnika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do 
wysokości 0,00 zł. z uwagi na fakt nie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń 
wypłacanych uczestnikom projektów istnieje podstawa do naliczania składki zdrowotnej, przy czym sama 
składka zdrowotna będzie wynosiła 0,00 zł, 

c) nie pomniejszoną o składki społeczne, które w całości sfinansuje projektodawca. 

 
§ 10 

ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W STAŻU 
1. Projektodawca na wniosek pracodawcy lub z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy i wysłuchaniu 

uczestnika projektu, może pozbawić uczestnika projektu możliwości kontynuowania stażu w przypadkach:  

a) opuszczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż jednego dnia stażu,  

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się 
do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych 
lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,  

c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu. 
2. Uczestnik projektu, który nie ukończył stażu, przerwał go z własnej winy lub pozbawiony został możliwości 

kontynuowania stażu, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b zobowiązany jest do zwrotu kosztów 
poniesionych przez Projektodawcę na badania lekarskie, na przeprowadzenie szkolenia BHP przed 
rozpoczęciem stażu, na ubezpieczenie NNW Uczestnika, wypłacone stypendium stażowe, wypłacone zwroty 
za dojazdy oraz za opiekę nad osobą zależną. 

3. Projektodawca, jak i uczestnik projektu mają prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w sytuacjach uniemożliwiających zrealizowanie przez uczestnika 
projektu stażu, ale zasługujących na usprawiedliwienie. Do takich sytuacji zalicza się w szczególności: 

 podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na lepszych warunkach niż dotychczas (dot. osób, 
które zostały przyjęte do projektu jako osoby pracujące) np. wyższy wymiar zatrudnienia (najlepiej 
pełny)/ wyższe stanowisko/ wyższa stawka finansowa, 
lub 

 zdarzenie losowe (tj. wszelkie nagłe, niespodziewane zdarzenia wywołane przyczynami 
zewnętrznymi, działaniem sił przyrody oraz ludzi, których nie można było przewidzieć, a które są 
niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, m.in.: długotrwała choroba 
poświadczona przez uprawnionego lekarza na druku ZUS ZLA, nieszczęśliwy wypadek powodujący 
uszczerbek na zdrowiu, itp.).  

W takiej sytuacji uczestnik projektu składa oświadczenie na piśmie i nie jest zobowiązany do zwrotu 
kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań profilaktycznych i/lub specjalistycznych dla celów 
sanitarno – epidemiologicznych oraz wypłaconego stypendium. 
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4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 
uzasadniających rezygnację uczestnika projektu poprzez żądanie od uczestnika projektu przedstawienia 
stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: 

 zaświadczenia lekarskiego, 

  umowy o pracę, 

  umowy cywilnoprawnej, itp. 
5. Projektodawca na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż lub w wyniku przeprowadzonej kontroli 

na miejscu odbywania stażu może rozwiązać z pracodawcą umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku nie realizowania przez pracodawcę programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego 
odbywania. 

6. Podjęcie przez projektodawcę decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu argumentacji 
pracodawcy w tym zakresie. 

7. Uczestnik projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii  dot. odbytego staży od pracodawcy 
przedkłada ją projektodawcy wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu, co uprawnia projektodawcę do 
wydania zaświadczenia o odbytym stażu u pracodawcy. Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu stanowi 
załącznik nr 5 do umowy trójstronnej na zorganizowanie stażu. 

8. Oryginały dokumentów projektodawca zwraca uczestnikowi projektu, natomiast kopie stanowią 
dokumentację projektu. 

9. W przypadku, gdy uczestnik projektu podczas odbywania stażu podejmie zatrudnienie lub inną pracę 
zarobkową następuje zakończenie uczestnictwa w stażu w trybie określonym w § 10 ust. 3 i 4, co jest 
równoznaczne z zakończeniem uczestnictwa w przedmiotowym projekcie. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 

dotyczących Poddziałania 1.2.1 PO WER.  
2. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności w sytuacji zmiany 

wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących projektu.  
3. Do określenia praw i obowiązków projektodawcy i uczestników projektu stosuje się: 

a) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, 691), 

b) wytyczne w zakresie organizacji staży w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Oś 
Priorytetowa i Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.05.2019 r. przez cały okres trwania projektu. 
 
 
Załączniki do niniejszego regulaminu: 

 Zał1.Wniosek o zorganizowanie stażu wraz z zał. Program stażu 

 Zał.2 Skierowanie na odbycie stażu 

 Zał.3 Umowa trójstronna na zorganizowanie stażu 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji stażu 

 

 

 

 

……………………………..……………………………… 

 

 

…………….……..….., dnia …………………… 

(Pieczęć firmowa wnioskującego pracodawcy) (Miejscowość) 

 

 

 

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. 

Fundacji Rozwoju KUL 

ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin 

 

 

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 
 

na okres ………………. miesięcy dla …….. uczestnika/uczestników projektu „Powrót młodzieży NEET na rynek pracy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Wnioskodawca - Pracodawca  

 Nazwa/imię i nazwisko Wnioskodawcy – Pracodawcy: 

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

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

 Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wnioskodawcę-Pracodawcę: 

…………………………..………………...………………………… 

 Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 tel. ………….………..…………….……………………….…….., e-mail  ………….………………………………………………………..…………. 

 Forma prawna Wnioskodawcy – Pracodawcy…………………………………………………….………………………………….……….. 

 Rodzaj działalności …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Stan zatrudnienia na dzień: ………………………………………………………………………………………………….……… 

 liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ……………………...……………...……  
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 liczba osób odbywających staż:  …………………………………………………………………………………….……….…  

Uwaga! 

U Wnioskodawcy-Pracodawcy staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni/i lub nieaktywni zawodowo w 

liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy-Pracodawcy w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku o zorganizowanie stażu. 

 

Dane identyfikacyjne: 

 

…………………………. 

NIP 

 

…………………….... 

REGON 

 

……………………… 

PKD 

 

………………………………. 

Data rozpoczęcia działalności 

 

Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z projektodawcą: 

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

 

Dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy osoby odbywającej staż: ………................................................................ 

 

Z uwagi na charakter pracy w zawodzie: ……………………………………………………………... wnioskuję o wyrażenie zgody na 

realizację stażu: 

w niedzielę i święta1       Tak                      Nie 

w porze nocnej1    Tak                        Nie 

w systemie pracy zmianowej1    Tak                        Nie 

Uzasadnienie: 

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

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

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

II. Dane dotyczące miejsc stażu: 

Lp. Nazwa stanowiska 

Liczba 

miejsc  

stażu 

Wymagania dotyczące 

predyspozycji 

psychofizycznych 

Zawód, poziom 

wykształcenia, 

minimalne - niezbędne 

kwalifikacje do podjęcia 

stażu 

Miejsce odbywania 

stażu 

(dokładny adres) 

  

 

 

    

  

 

 

    

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić. 
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Po zakończeniu programu zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się1 do zatrudnienia osoby/osób, która/e 

ukończyła/y odbywanie stażu (liczba osób: …………………) na podstawie:  

umowy o pracę1    Tak    Nie w wymiarze czasu pracy: ….……………………...… 

umowy cywilno-prawnej1    Tak    Nie  

Uwaga!  
Jeżeli Wnioskodawca-Pracodawca posiada kandydata2 na staż proszę o podanie jego danych personalnych (imię, 
nazwisko, data urodzenia): 
………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
Załączniki: 

1. Dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania Wnioskodawcy-Pracodawcy (aktualny wydruk z 

CEIDG/KRS). 

2. Opis zadań wykonywanych podczas stażu - załącznik nr 1 do wniosku. 

 

Uwaga! 

1. Osoba upoważniona do działania w imieniu Wnioskodawcy-Pracodawcy przekłada upoważnienie 

(pełnomocnictwo) do działania. 

2. Kopie dokumentów załączonych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej do 

działania w imieniu pracodawcy) 

Oświadczam/y że: 

W dniu złożenia wniosku: 

1. nie / toczy3 się postępowanie upadłościowe, 

2. nie / został3 ogłoszony wniosek o likwidację,  

3. nie zalegam / zalegam3 z opłacaniem w terminie składek na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

4. nie posiadam / posiadam3 zaległości podatkowych, 

                                                 
2
 Uczestnik projektu nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Wnioskodawcy-Pracodawcy na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej 

odbywał staż. 
3
 Niepotrzebne skreślić. 
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5. nie jestem / jestem3 w bliskim stopniu pokrewieństwa (współmałżonek, dziecko, rodzice) z kandydatem  

proponowanym do odbycia stażu. 

 
Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam własnoręcznym 

podpisem. 

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam pod 

rygorem wypowiedzenia umowy na staż, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach 

są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Potwierdzam odbiór załączonego do wniosku jednego egzemplarza regulaminu celem zapoznania się z zasadami 

organizowania i odbywania stażu.  

 

 

…………………………….., dnia …………………….. ………………………………………………….………………………………. 

           (Miejscowość) (Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej do 

działania w imieniu pracodawcy) 

 
 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam4 zgody na zawarcie umowy trójstronnej o zorganizowanie stażu dla Pani/Pana1 

……………………………………………………………………….........…… uczestniczki/uczestnika1 projektu na okres 3 miesięcy 
w terminie od ………………………… do …………….…………… 
 

 

 

……………………………………………………………. 

(Podpis i pieczęć Projektodawcy) 

 

  

                                                 
4
 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o zorganizowanie stażu 

 

PROGRAM STAŻU – OPIS ZADAŃ WYKONYWANYCH PODCZAS STAŻU 

„Inwestycja w przyszłość” POWR.01.02.01-14-0091/18 
(Należy sporządzić odrębnie dla każdego stanowiska pracy) 

 

1. Nazwa zawodu zgodnie z 

klasyfikacją zawodów i 

specjalności 

 

2. Nazwa stanowiska  

 

3. Proponowany okres stażu  

Od ……………………….. 

 

Do ……………………… 

4. Miejsce odbywania stażu  

 

5. Godziny i system pracy  

 

6. Wymiar czasu pracy  

 

7. Nazwa komórki organizacyjnej  

 

8. Zakres wykonywanych zadań  

 

 

 

 

 

 

 

9. Rodzaj kwalifikacji lub 

umiejętności zawodowych do 

pozyskania w procesie stażu 

 

 

 

 

 

10. Sposób potwierdzenia nabytych 

kwalifikacji lub umiejętności 

zawodowych 
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Uwaga! 

(OPINIA PRACODAWCY zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez uczestnika projektu 

odbywającego staż oraz SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU – stanowi sposób potwierdzenia nabytych 

kwalifikacji lub umiejętności zawodowych i na tej podstawie projektodawca wyda zaświadczenie o odbyciu stażu). 

 

11.  Opiekun uczestnika projektu 

odbywającego staż  

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………….. 

Stanowisko: 

………………………………………………………………………………….. 

Wykształcenie: 

………………………………………………………………………………….. 

Staż pracy na stanowisku:* 

………………………………………………………………………………….. 

Doświadczenie w danej branży/dziedzinie:* 

…………………………………………………………………………………… 

Uwaga!  

Opiekun uczestnika projektu odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 

osobami odbywającymi staż. 

 

 

 

 

…………………………….., dnia …………………….. …………………………………………………………………………………………. 

 (Miejscowość, data) (Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej do 

działania w imieniu pracodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wyrazić w miesiącach lub latach 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji stażu 

 

SKIEROWANIE DO ODBYCIA STAŻU 

 

na okres od dnia ………………………… do dnia ……………………………… uczestnika/uczestników projektu „Inwestycja w 
przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

A) Wypełnia projektodawca 

1. Nazwa pracodawcy  

 

2. Adres pracodawcy  

(miejsce stawienia się uczestnika projektu 

 

3. Osoba, do której należy się zgłosić  

 

4. Stanowisko  

 

5. Dzień zgłoszenia się uczestnika do pracodawcy  

 

6. Imię i nazwisko uczestnika projektu  

 

7. Adres zamieszkania uczestnika projektu  

 

8. PESEL  

 

9. Zawód  

 

10. Kod zawodu  

 

11. Imię i nazwisko pracownika projektodawcy będącego 

opiekunem uczestnika projektu 

 

12. Zajmowane stanowisko  

 

  

 

……………………………………………………………. 

 (Podpis i pieczęć projektodawcy) 
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B) Wypełnia pracodawca 

1. Data zgłoszenia się osoby skierowanej   

 

2. Data przyjęcia na staż osoby skierowanej  

 

 

3. Skierowany nie zostanie przyjęty na staż z powodu  

 

4. Skierowany odmówił przyjęcia stażu z powodu   

 

5. Dodatkowe uwagi   

 

 
 

 

 

…………………………….., dnia …………………….. ………………………………………………………………………………. 

(Miejscowość, data) (Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej do 

działania w imieniu pracodawcy) 

 

 


