Gotowi do pracy- program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego
i przeworskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

UMOWA Nr ………………..
W sprawie odbywania stażu przez Uczestników projektu ”Gotowi do pracy- program wsparcia dla
osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego” nr RPPK.07.01.00-180061/17 realizowanego przez ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. w ramach działania Działanie 7.1
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

zawarta w dniu …………………… pomiędzy:
 Firmą Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449282,
NIP: 813-35-45-688, reprezentowaną przez: Pan Rafał Żmuda – Prezes Zarządu lub Pani Monika
Sanek – Żmuda – Członek Zarządu, zwanych dalej Beneficjentem,
a
 …………………………………………………………....……. z siedzibą w ……………………………………….…, przy ulicy
……………………….….., NIP: …………………………….. REGON: ……….………………..….., reprezentowanym
przez: ……………………………….……………………., zwanym dalej Pracodawcą1.
Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, że na mocy Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0061/17 - 00
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt: Gotowi do pracy- program wsparcia
dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego. Działając
zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu,
Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie, Regulamin organizacji i odbywania stażu oraz
w nawiązaniu do rozwiązań przyjętych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) strony zawierają
umowę o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie u Pracodawcy stażu /bez nawiązania stosunku pracy 2/
przez następującego/cych Beneficjentów Ostatecznych skierowanych przez Beneficjenta (Abakus
Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.)
Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

1.
2. Przez staż należy rozumieć nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań
w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą w czasie trwania stażu.

Pracodawca rozumiany jako Organizator w myśl brzmienia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
2
Staż odbywać się będzie bez nawiązania stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 11974 r. Kodeksu Pracy
z późniejszymi zmianami
1
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3. Bezrobotny nie może ponownie odbywać stażu u tego samego Pracodawcy na tym samym
stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
4. Staż nie może zastąpić etatu i może odbywać się wyłącznie u Pracodawcy, gdzie w ciągu ostatnich
6 miesięcy od planowanego rozpoczęcia przez BO odbywania stażu zawodowego, nie dokonał
zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy.
5. Bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu odbywania stażu Pracodawca zatrudni
/nie zatrudni3 uprzednio skierowanego/nych BO (Stażystę/ów) nawiązując z nim/i stosunek
pracy co najmniej na zasadach określonych przez RPO WP4. Kopię umowy/ów o zatrudnienie
Pracodawca zobowiązany jest przekazać Beneficjentowi niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni
roboczych po jej podpisaniu.
6. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w §1 ust. 5. (nie dotyczy sytuacji związanej
z zatrudnieniem stażysty w trakcie lub po zakończeniu odbywania staży) Pracodawca dokona
zwrotu wypłaconych BO stypendiów stażowych wraz z odprowadzonymi składkami
od wypłaconych stypendiów, niezwłocznie po wezwaniu Beneficjenta do zwrotu oraz zwrotu
wypłaconych kosztów dojazdu na staż i kosztu badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu.
7. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zobowiązania wynikającego z § 1 ust. 5.
znajdującego się po stronie Stażysty (BO), Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu
środków pod warunkiem niezwłocznego (nie dalej niż 7 dni):
- wskazania warunków złamania zasad Umowy i Regulaminu bądź braku zgody na przyjęcie oferty
pracy przez Stażystę,oraz
- zatrudnienia innego Stażysty/tki (BO) skierowanego przez Beneficjenta
- i inne przypadki.

§2
1. Staż Beneficjentów Ostatecznych, o których mowa w § 1 odbywać się będzie odpowiednio
w okresach i miejscach ustalonych poniżej, zgodnie z ustalonym Programem stażu, stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
Lp.

Imię i Nazwisko
stażysty

Okres
odbywania
stażu

Miejsce odbywania
stażu

Opiekun5

1.
2. Program stażu, zawierający zakres zadań wykonywanych przez Stażystę/tkę na stanowisku
lub w zawodzie, zatwierdzony przez Beneficjenta, stanowi integralną część niniejszej umowy.
Regulamin organizacji i odbywania stażu stanowi integralną część niniejszej umowy.
3

Niepotrzebne skreślić

Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o:
- stosunek pracy w co najmniej ½ etatu przez okres min. 3 miesięcy
- stosunek cywilno-prawny
- samozatrudnienie4
Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej należy uwzględnić pod
warunkiem spełnienia łącznie dwóch przesłanek:
-umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz
- wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia.
5 Imię i nazwisko, stanowisko
4
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§3
1. Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. kierując Beneficjenta Ostatecznego do odbycia stażu:
a. informuje o obowiązkach przestrzegania ustalonego przez Pracodawcę rozkładu czasu pracy,
sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu, stosowania
się do poleceń Pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem, przestrzegania przepisów
i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy, w szczególności: regulaminu
pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych;
b. zapewnia BO przed podpisaniem umowy z Pracodawcą, badania lekarskie w celu uzyskania
informacji o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy;
c. wypłaca stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości zgodnej z założeniami
budżetowymi projektu: Gotowi do pracy- program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu
niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego;
d. ustala i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne za każdego odbywającego staż
i pobierającego stypendium;
e. wydaje zaświadczenia o odbyciu stażu
2. BO odbywającemu staż oraz członkom ich rodzin przysługują świadczenia publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, które są udzielane na podstawie obowiązujących przepisów.

§4
1. Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k., na wniosek Pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii
Pracodawcy i wysłuchaniu BO może pozbawić go możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
a. nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty trwającej dłużej niż jeden dzień pracy,
b. naruszenia przez Stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
w szczególności stawienia się Stażysty w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku stażu alkoholu,
narkotyków lub środków psychotropowych;
c. przeszkody innej niż określona w pkt. a. i b., w tym usprawiedliwionej nieobecności
uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu
2. Oprócz wypadków określonych w ust. 1, Beneficjent rozwiąże Umowę o zorganizowanie stażu
w razie:
a. naruszania przez Stażystę zasad Regulaminu organizacji i odbywania stażu,
b. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Stażystę obowiązków wynikających
z Umowy w sprawie odbywania stażu przez BO
c. podjęcia przez stażystę pracy zarobkowej
3. Z dniem rozwiązania Umowy o zorganizowanie stażu rozwiązaniu ulega również niniejsza umowa
na Wniosek Przyjmującego na staż poprzez złożenie Wniosku Przyjmującego na staż o rozwiązanie
umowy wraz z załącznikami.
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§5
1. Pracodawca zobowiązany jest do:
a. wniesienia wkładu własnego w postaci częściowych kosztów ponoszonych przez pracodawcę

z tytułu zmniejszenia liczby godzin pracy świadczonej przez pracownika delegowanego do funkcji
Opiekuna Stażysty wynikającej z umowy będącej podstawą zatrudnienia pracownika, w związku
z oddelegowaniem go na okres trwania stażu do funkcji Opiekuna Stażysty. Wniesienie wkładu
własnego dokumentowane jest na podstawie Oświadczenia o wkładzie własnym oraz dokumentu
źródłowego potwierdzającego wniesienia wkładu. Przykładowy dokument źródłowy to:
Lista płac, ZUS DRA, Karta wynagrodzeń, Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,
Miesięczny uproszczony bilans, itp.

b. właściwego oznaczenia miejsca odbywania stażu – informującego o współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
c. zapewnienia odpowiedniego stanowiska
i materiałów zgodnie z Programem stażu;

stażu,

warsztatów,

pomieszczeń,

urządzeń

d. zapoznania Stażysty/tki z programem stażu;
e. zapoznania Stażysty/tki z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
f. zapewnia Stażyście/tce bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach
przewidzianych dla pracowników;
g. przeszkolenia Stażysty/tki na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp,
przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na
stanowisku, którego dotyczy staż;
h. sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu w postaci wyznaczenia opiekuna stażu;
i. przydzielenie Stażyście/tce, (na zasadach przewidzianych dla pracowników na analogicznym
stanowisku w miejscu odbywania stażu) odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony
indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
j. zapewnienia Stażyście/tce, na zasadach przewidzianych dla pracowników w miejscu odbywania
stażu, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
k. niezwłocznego informowania Beneficjenta (Firmę Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.), o każdym
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy i przerwaniu stażu, a także o innych
istotnych zdarzeniach dot. Stażystów/tek, jednak nie później niż 7 dni od momentu zaistnienia
zdarzenia;
l. wydania Stażyście/tce niezwłocznie po zakończeniu stażu Opinii Pracodawcy zawierającej m.in.
informację o zadaniach realizowanych przez Stażystę/tkę oraz o kwalifikacjach/umiejętnościach
zawodowych nabytych w czasie stażu.
m. na wniosek Stażysty/tki udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc
odbywania stażu Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu
zakończenia stażu
n. prowadzenia listy obecności Stażysty/tki oraz wydawania ich co miesiąc Stażyście/tce;
o. umożliwienia Stażyście/tce (w trakcie godzin stażowych) zgłoszenia się do biura projektu
(ul. Reformackiej 8, 35 – 026 Rzeszów) w celu złożenia listy obecności, odbioru stypendium i
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innych dokumentów oraz przystąpienia do egzaminów związanych ze ścieżką szkolenia w ramach
projektu, jak również kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących realizacji projekt;
p. udzielania Stażyście/tce przez osobę sprawującą opiekę wskazówek i pomocy w wypełnianiu
powierzonych zadań oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości informacji zawartych
w sprawozdaniu końcowym BO. Opiekun może sprawować jednocześnie opiekę nad nie więcej niż
3 osobami odbywającymi staż;
q. w okresie odbywania stażu Stażystkom w ciąży nie może powierzać zadań w warunkach
szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej;
r. sporządzenia protokołu powypadkowego i przesłania go do biura projektu Abakus Konsulting Sp.
z o.o. Sp. k., w przypadku gdy Stażysta/tka ulegnie wypadkowi w miejscu odbywania stażu
s. zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem
t. zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z zawartą umową, za wyjątkiem przypadku, gdy
odstąpienie od realizacji umowy nastąpiło z winy Stażysty.
2. Stażyście przysługuje prawo równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach
rozdziału II a w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r.
Nr 21, poz.94, z póź. zm.)
3. Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych adresowych, danych osobowych
przedstawiciela przedsiębiorstwa oraz innych osób reprezentujących Pracodawcą, niezbędnych do
realizacji Projektu.

§6
1. Beneficjent zobowiązuje się do:
a. Przedsięwzięcia
wszelkich
środków
koniecznych
do
przygotowania,
realizacji
i skutecznego przeprowadzenia Stażu, w tym zawarcia Umowy w sprawie odbywania stażu przez
BO staż ze Stażystą;
b. zapewnienia środków finansowych i wypłacanie Stażyście/tce przysługującego mu stypendium;
c. zapewnienia monitoringu prawidłowego przebiegu Stażu oraz jakości i zgodności realizowanego
Stażu z Programem stażu oraz postanowieniami niniejszej umowy.
d. przeprowadzenia mediacji pomiędzy Pracodawcą a Stażystą/tką w przypadku powstania
pomiędzy nimi kwestii spornych celem polubownego ich rozwiązania.
e. wsparcie Stażysty/tki podczas załatwiania formalności administracyjnych, niezbędnych
do odbycia Stażu u Pracodawcy.
2. Sposób realizacji Stażu będzie mógł być skontrolowany przez Instytucję Pośredniczącą
tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, i inne Instytucje do tego uprawnione.
3. Beneficjent powierza dane osobowe BO skierowanych na staż do przetwarzania przez Pracodawcę
w celu prawidłowej realizacji projektu na okres trwania stażu zawodowego.
4. Beneficjentowi - Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. przysługuje prawo kontroli prawidłowości
przebiegu stażu.
5. Beneficjent (Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.) nie ponosi odpowiedzialności za:
a. błędy i zaniedbania, czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno prze odbywającego
staż, jak i Pracodawcę;

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
tel.: 17 859 26 68

Gotowi do pracy- program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego
i przeworskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

b. szkody wyrządzone przez Stażystę w trakcie trwania stażu;
c. inne okoliczności wynikające z odbywania stażu w Pracodawcy przez Stażystę/tkę.
6. Beneficjent (Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.) na wniosek odbywającego staż lub z własnej
inicjatywy może rozwiązać z Pracodawcą Umowę w sprawie odbywania stażu przez BO w przypadku
niezrealizowania przez Pracodawcę programu stażu lub niedotrzymania warunków jego
odbywania, po uprzednim uzyskaniu od Pracodawcy pisemnych wyjaśnień.

§7
1. Czas pracy Stażysty/tki nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności – do 31 grudnia 2011 r. – mogą pracować jedynie 7 godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia
następującego po dniu przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego lub umiarko0wanego stopnia niepełnosprawności nie będzie mógł przekraczać 7 godzin
an dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub
w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do
tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Podstawa prawna –
art. 14- art.20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 127, poz. 721 z późn. zm.).
3. Zakaz zatrudniania niepełnosprawnego w porze nocnej, obejmuje każdego pracownika
niepełnosprawnego niezależnie od orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
4. Zakaz zatrudniania w porze nocnej osób niepełnosprawnych w dwóch przypadkach może ulec
zniesieniu. Nie obowiązuje on niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych przy pilnowaniu
mienia. Ponadto, chęć pracy w nocy może zgłosić sam niepełnosprawny pracownik. W takim
przypadku lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku
lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną musi wyrazić na to zgodę. Stwierdza on, że
nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika
niepełnosprawnego.
5. Stażysta/tka nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie
zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych. Na wniosek Pracodawcy Beneficjent może wyrazić
zgodę (po uprzednim uzyskaniu zgodny z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) 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 pracy.
6. Stażyście/tce przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla
pracowników. Stażyście/tce odbywającemu staż zawodowy przysługują 2 dni wolne za każde 30
dni kalendarzowych odbytego stażu zawodowego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu
Pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu
zawodowego. Dni wole udziela się na pisemny wniosek stażysty/tki załączany do listy obecności. Za
dni wolne przysługuje stypendium stażowe.
7. Honorowemu Dawcy Krwi (osobie, która bezpłatnie i dobrowolnie oddała krew) przysługuje
zwolnienie z odbywania stażu w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do stypendium
stażowego. Dla zachowania tych uprawnień Stażysta/tka, po oddaniu krwi, powinien przedłożyć
zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności na stażu (załączone z lista obecności);
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8. Stażyście/tce nie powierza się odpowiedzialności materialnej.
9. Stażyście przysługuje prawo równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach
rozdziału II a w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póź. zm.).
10. Stażyście/tce odbywającemu staż u Pracodawcy nie można powierzyć wykonywania dodatkowych
czynności w ramach umowy – zlecenia, o dzieło, itp., za które przysługuje wynagrodzenie.
11. Podjęcie pracy przez Stażystę/tkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
jak i zaistnienie innych istotnych okoliczności uniemożliwiających odbywanie stażu jest
równoznaczne z przerwaniem stażu i brakiem możliwości pobierania stypendium.

§8
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie m.in.:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z dnia 2 września 2009 r.).
3. Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach RPO WP 2014-2020
4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.
5. Regulamin organizacji i odbywania stażu.

§9
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez
sąd właściwy dla siedziby Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności i podpisanego w imieniu każdej
ze Stron przez osoby uprawnione do jej reprezentowania.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Beneficjenta

...........................................................
/podpis i pieczęć służbowa osoby
reprezentującej Beneficjenta/

W imieniu Pracodawcy

…………….………………………………………..
/podpis i pieczęć służbowa osoby
reprezentującej Pracodawcy/
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.....................................................
(pieczęć firmowa)

…………………………………………………..
(podpis Opiekuna Stażysty)

…………………………………………………..
(pieczęć firmowa)

Załączniki:
Załącznik nr 1 Program Stażu
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Załącznik nr 1
PROGRAM STAŻU
Imię i Nazwisko stażysty/tki
Miejsce odbywania stażu
Okres odbywania stażu
Godziny pracy
Nazwa zawodu lub specjalności
zgodnie z klasyfikacją zawodów
………………………………………………………………………………………………………….
Opiekun stażysty

…………………………………………………………………………………………………………….
/ imię i nazwisko, stanowisko, wykształcenie, dane kontaktowe: telefon, email/

I.

CEL EDUKACYJNY
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
II.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ STAŻYSTĘ/TKĘ

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

III.

TREŚCI EDUKACYJNE
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6

Cel edukacyjny to konkretny, jasno sprecyzowany rezultat, który ma zostać osiągnięty poprzez podejmowane w programie stażu działania
edukacyjne. Cel powinien być zrozumiały dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację stażu. Ważne by nie był tożsamy z
przedstawionym w programie zakresem obowiązków czy treściami edukacyjnymi. Cele powinny być dobierane w taki sposób, aby
odzwierciedlały potrzeby firmy/organizacji przeprowadzającej dany program stażu. Dzięki odpowiedniemu dobraniu celów edukacyjnych
uczestnicy mają możliwość nabycia wiedzy oraz umiejętności, które mogą efektywnie wykorzystać w przypadku kontynuowania współpracy
z daną frimą/organizacją
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
IV.

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI LUB UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
V.

SPOSÓB POTWIERDZENIA NABYTYCH KWALIFIKACJI LUB UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

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

Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja w/w Programu stażu, umożliwi stażyście
wykonywanie pracy na danym stanowisku lub w zawodzie po zakończeniu stażu.

samodzielne

Zmiana Programu stażu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

…………….....................................................
/podpis i pieczęć Pracodawcy/

……....................................................
/podpis i pieczęć Beneficjenta/

7

Treści edukacyjne to materiał, który stażysta ma za zadanie opanować podczas trwania stażu, za pomocą którego przekazywana jest
wiedza, umiejętności i zachowania. Przyswojenie treści edukacyjnych pozwala osiągnąć zdefiniowane cele edukacyjne.
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