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UMOWA TRÓJSTRONNA nr …………… NA ORGANIZACJĘ STAŻU 
w ramach projektu  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” 
nr POWR.01.02.01-24-0402/15 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Zawarta dnia ……………r. roku, pomiędzy: 
 

a) firmą GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Jaworznie (43-603) przy ul. Karola Darwina 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535487; NIP: 6322008683; REGON: 243042065 
reprezentowaną przez: Grzegorza Ryt – Menadżera ds. projektów, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy 
„Beneficjentem” 
 
a 
 

b) firmą …………………….. z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………, NIP: ………………, 
reprezentowaną przez: …………………………. zwaną w dalszej części Umowy „Pracodawcą”,                 
 
oraz                        
 
c) Panem  ………………, zam. ……………………, przy ul. ………………….. nr PESEL ………………….., 
w dalszej części Umowy „Stażystą / Uczestnikiem projektu”,              
 
o następującej treści:      

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i warunków odbycia stażu przez Stażystę (Uczestnika Projektu) 

biorącego udział w projekcie „Młody budowlaniec – sukces zawodowy”, nr POWR.01.02.01-24-0402/15. 
2. „Staż” oznacza nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania 
stosunku pracy z pracodawcą.                 

3. Staż będzie trwał 3 miesiące – od dnia ……………… r. do ……………… r. 
4. Staż w ramach projektu „Młody budowlaniec – sukces zawodowy”,  realizowany będzie zgodnie  

z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, 
str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 

5. Nazwa zawodu lub specjalności: Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej 
niesklasyfikowani. Operator koparkoładowarki. Kod zawodu:  711990, 834206. 
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6. Nazwa stanowiska pracy: Stażysta - Pracownik ogólnobudowlany - pomocnik operatora 
koparkoładowarki. 

7. Imię i nazwisko, stanowisko Opiekuna Uczestnika projektu: …………………………………..…………. 
8. Miejsce odbywania stażu:  ……………………………………………………………………………… 
9. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem Uczestnika Projektu 

skierowanego na staż. Środki na pokrycie stypendium dla Stażysty pochodzą z budżetu projektu  
„Młody budowlaniec – sukces zawodowy”, nr POWR.01.02.01-24-0402/15, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10. Staż odbywa się w oparciu o program stażu stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

  
 § 2 
1. Stażysta (Uczestnik Projektu) odbywający staż, zobowiązany będzie do wykonywania powierzonych mu 

czynności lub zadań w wymiarze 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W przypadku Uczestnika 
projektu będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

2. Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej. 
3. Pomiędzy Uczestnikiem projektu a Pracodawcą nie zostaje nawiązany stosunek pracy. 
4. Szczegółowy grafik pracy stażysty Pracodawca przedstawi Beneficjentowi oraz Stażyście najpóźniej 

5 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego.  

5. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu.  
Dni wolne udziela się na pisemny wniosek stażysty. Za udzielone dni wolne Stażyście przysługuje 
stypendium. 

6. Staż odbywać się będzie w oparciu o program, który będzie określał: 
a) nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy staż; 
b) zakres zadań wykonywanych przez Stażystę; 
c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 
d) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 
e) opiekuna osoby objętej programem stażu; 

7. Podczas ustalania programu (stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy) uwzględnione będą predyspozycje 
psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe 
Stażysty. 

 
§ 3 

Obowiązki Stażysty (Uczestnika projektu): 

a) przestrzeganie ustalonego przez Pracodawcę rozkładu czasu stażu; 
b) sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń 

Pracodawcy i Opiekuna, o ile nie będą one sprzeczne z prawem; 
c) przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy,  

w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych; 

d) dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których wyjawienie mogłoby 
narazić Pracodawcę na szkodę; 

e) sporządzanie sprawozdania z przebiegu stażu (załącznik nr 5), zawierającego informacje  
o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych oraz 
przekazanie sprawozdania do podpisu wyznaczonemu Opiekunowi na koniec stażu; 

f) systematyczne podpisywanie dokumentacji stażowej, m.in. listy obecności (załącznik nr 2);                   
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g) dostarczanie do Biura Projektu „Młody budowlaniec – sukces zawodowy” najpóźniej w ciągu 5 dni od 
zakończenia stażu kompletnego sprawozdania (załącznik nr 4), poświadczonego podpisem Opiekuna 
stażu wraz z opinią wystawioną przez Pracodawcę;                        

j)  pisemnie poinformować Beneficjenta o przerwaniu stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia tego faktu, 
poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu; 

k)  dostarczyć do Biura Projektu „Młody budowlaniec – sukces zawodowy” najpóźniej w ciągu 3 dni od daty 
wystawienia zwolnienia lekarskiego, w przypadku dostarczenia zwolnienia po tym terminie nieobecność 
na stażu potraktowana będzie jako nieusprawiedliwiona;                   

l) niezwłocznie informować Beneficjenta o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu.                       

 
Stażysta ma prawo do:          
a) przydzielenia mu przez Pracodawcę Opiekuna stażu;      
b) otrzymania dni wolnych, o których mowa w § 2 pkt. 5, (za dni wolne oraz za okres udokumentowanej 

niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów tj. Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia  
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  
i macierzyństwa, Stażysta zachowuje prawo do wynagrodzenia, tj. przysługuje mu stypendium w pełnej 
wysokości, przypadające w okresie odbywana stażu, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia 
lekarskiego); 

c) otrzymania stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 3, przy czym: stypendium nie przysługuje za dni 
nieobecności na stażu, wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby - udokumentowana stosowym 
zaświadczeniem lekarskim;                      

d) okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. 
 

§ 4 
Obowiązki Beneficjenta (projektodawcy):                
1. Opracowanie w porozumieniu z pracodawcą programu stażu (załącznik nr 1);  
2. Zapoznanie Uczestnika z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami; 
3. Wypłaty Uczestnikowi, w okresie odbywania stażu, miesięcznego stypendium w wysokości 1 750,00 zł 

brutto - z kosztami pracodawcy (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt  złotych 00/100).  

Stypendium wypłacane będzie po zakończeniu każdego miesiąca, proporcjonalnie do liczby godzin stażu 
zrealizowanych przez stażystę.  

Stypendium, o którym mowa powyżej będzie wypłacane Stażyście przez Beneficjenta na wskazany przez 
Stażystę rachunek bankowy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc 
poprzedni. 

4. Wypłaty Uczestnikowi  projektu refundacji kosztów dojazdów w wysokości nie wyższej niż 5,00 zł brutto 
za dzień obecności na stażu (słownie: pięć złotych 00/100). 

Refundacja wypłacana będzie po zakończeniu każdego miesiąca, proporcjonalnie do liczby dni stażu 
zrealizowanych przez stażystę, na podstawie złożonego przez Stażystę wniosku o refundację (dostępnego 
na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu) oraz wymaganych do realizacji refundacji 
dokumentów (oryginały biletów, oryginały oświadczeń przewoźników itp.). 

Refundacja kosztów dojazdu wypłacana będzie Stażyście przez Beneficjenta na wskazany przez Stażystę 
rachunek bankowy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. 

5. Uczestnikowi projektu wypłacone zostanie stypendium oraz refundacja kosztów dojazdu, o ile na koncie 
projektowym wskazanym w umowie o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  
w Katowicach na podstawie, której realizowany jest  projekt, znajdować będą się środki w odpowiedniej 
wysokości pozwalające na rozliczenie się z Uczestnikiem. Jeżeli natomiast środki takie nie będą 
dostępne, Beneficjent zrealizuje płatność niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych środków, tj. 
najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po wpływie środków na konto projektowe.  
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6. Sprawowanie nadzoru nad organizacją stażu. 
Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty dokonywany będzie w formie: 

Refundacji podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, 
gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego 
wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu 
zadań - opieka nad stażystą, o której mowa w § 6 pkt. 6, ale nie więcej niż 200,00 zł brutto brutto 
(w przypadku opieki Opiekuna nad grupą 2 stażystów – nie więcej niż 400,00 zł brutto brutto;  
w przypadku opieki Opiekuna nad grupą max. 3 stażystów – nie więcej niż 500,00 zł brutto brutto). 
Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez 
stażystów. 

Refundacja nastąpi na podstawie przekazanego Beneficjentowi wniosku o refundację pracodawcy 
wynagrodzenia opiekuna stażysty - stanowiącego załącznik nr 7 do umowy oraz na podstawie 
wystawionej przez pracodawcę noty obciążeniowej, po zakończeniu każdego miesiąca lub łącznie za  
3 miesiące po zakończeniu przez Uczestnika projektu stażu, proporcjonalnie do liczby godzin stażu 
zrealizowanych przez stażystę. 

Refundacja zostanie wypłacona w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc/miesiące poprzednie po 
dostarczeniu Beneficjentowi wniosku o refundację oraz noty obciążeniowej (najpóźniej do 5 dnia 
miesiąca), o ile na koncie projektowym wskazanym w umowie o dofinansowanie zawartej  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na podstawie, której realizowany jest  projekt, znajdują 
się środki w odpowiedniej wysokości pozwalające na rozliczenie się z Uczestnikiem. Jeżeli natomiast 
środki takie nie będą dostępne, Beneficjent zrealizuje płatność niezwłocznie po otrzymaniu 
wspomnianych środków, tj. najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po wpływie środków na konto 
projektowe. 

7. Opłacenie badań lekarskich przed podjęciem przez Uczestnika projektu stażu, w celu stwierdzenia 
zdolności do odbywania stażu na danym stanowisku pracy.   

8. Ubezpieczenia Uczestnika Projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. Po zapoznaniu się z opinią pracodawcy (o której mowa w § 6 pkt. 8 umowy), niezwłocznego wydania 
Uczestnikowi projektu zaświadczenia o odbyciu stażu, która zawiera: dane uczestnika projektu 
odbywającego staż: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zameldowania/zamieszkania; dane 
Opiekuna Uczestnika projektu odbywającego staż: imię nazwisko, zajmowane stanowisko; miejsce 
odbywania stażu; datę rozpoczęcia i zakończenia stażu. 

 
§ 5 

1. Stażysta pobierający stypendium stażowe podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, 
rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń 
społecznych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  
(Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 
Stażysty stanowi kwota wypłacanego stypendium. 

 
§ 6 

Obowiązki Pracodawcy:  

1. Zapewnienie odpowiedniego stanowiska stażu, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów,  
zgodnie z programem stażu. 

2. Przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych. 

3. Zapoznanie Uczestnika Projektu odbywającego staż z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, 
którego dotyczy staż. 
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4. Przydzielenie Uczestnikowi projektu (na zasadach przewidzianych dla pracowników na analogicznym 
stanowisku w miejscu odbywania stażu) odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz 
niezbędne środki higieny osobistej; 

5. Zapewnia Uczestnikowi projektu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, w miejscu odbywania 
stażu, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne; 

6. Sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu w postaci wyznaczenia Opiekuna stażu, który udziela 
Uczestnikowi stażu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 

7. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych, informuje Beneficjenta 
o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz 
o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji program. 

8. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych, po zakończeniu realizacji 
programu stażu wydaje uczestnikowi opinię zawierającą m.in. informację o zadaniach realizowanych 
przez uczestnika projektu oraz o umiejętnościach zawodowych pozyskanych w procesie stażu (zał. nr 4). 

9. Zastosowania się w przypadku wypadku powstałego w okresie odbywania stażu do przepisów 
wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, a następnie w trybie przewidzianym w w/w przepisach ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku oraz terminowego przedłożenia kompletnej dokumentacji do 
Beneficjenta. 

10. Zapewnienia Uczestnikowi projektu odbywającemu staż okresów odpoczynku na zasadach 
przewidzianych dla pracowników. 

11. Przedkładania Beneficjentowi listy obecności Uczestnika projektu odbywającego staż (stanowiącej 
załącznik nr 2 do umowy) nie później niż do 5-go kalendarzowego dnia każdego miesiąca następującego 
po zakończonym miesiącu kalendarzowym; lista obecności jest potwierdzeniem przybycia oraz obecności 
stażysty w miejscu odbywania stażu; listę obecności należy podpisywać codziennie przed rozpoczęciem 
stażu przez Uczestnika Projektu oraz Opiekuna. 

12. Udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu na pisemny 
wniosek Uczestnika projektu odbywającego staż stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz 
przedkładania ww. wniosku wraz z oryginałem listy obecności; za ostatni miesiąc stażu Pracodawca 
zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 

13. Umożliwienie Beneficjentowi przeprowadzenia wizyty monitorująco-sprawdzającej w miejscu 
odbywania stażu, celem oceny dotrzymania warunków niniejszej umowy. 

14. Pracodawca zobowiązuje się udostępnić i przekazać Beneficjentowi dokumenty związane  
z realizacją niniejszej Umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne dla 
Beneficjenta w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji, z których pochodzą środki na 
finansowanie projektu „Młody budowlaniec – sukces zawodowy”, nr POWR.01.02.01-24-0402/15. 

15. Pracodawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą 
oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy. Pracodawca 
umożliwi kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy.   

16. Oznaczenia miejsca stażu zgodnie z wytycznymi Beneficjenta.              

17. Ochrony danych osobowych Uczestnika projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z póź.zm.). 

 
§ 7 

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w przypadku:                     
a. nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika projektu podczas więcej niż 1 dnia stażu; 
b. naruszenia przez Uczestnika projektu podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, 

w szczególności stawienia się na staż w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub 
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środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków 
psychotropowych; 

c. nierealizowania przez Pracodawcę warunków i programu obywania stażu; 
d. przerwania stażu przez Uczestnika projektu;  
e. podjęcia pracy zarobkowej przez Uczestnika projektu podczas odbywania stażu; 

2. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Stażystę  
w miejscu odbywania stażu.                   

 
§ 8 

1. Pracodawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemną prośbę Beneficjenta wszelkich informacji 
i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy. 

2. Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora stażu w okresie trwania 
niniejszej umowy o wszelkich zmianach w dokumentach stanowiących podstawę prawną funkcjonowania 
Pracodawcy, a w szczególności zmiany miejsca prowadzenia działalności lub realizowania stażu przez 
Uczestnika Projektu.                    

 
§ 9 

1. Pracodawca zobowiązuje się podczas realizacji Umowy rozpowszechniać informacje  
o realizacji stażu w ramach POWR i jego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w szczególności poprzez oznaczenie pomieszczenia, w którym odbywać się będzie staż z informacją 
zawierającą: logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym i Fundusze Europejskie 
Program Wiedza Edukacja Rozwój oraz informację o współfinansowaniu stażu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 10 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku zaprzestania finansowania projektu „Młody budowlaniec – sukces zawodowy”,  
nr POWR.01.02.01-24-0402/15 przez Instytucję Pośredniczącą.                        

2. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą 
Beneficjenta.                         

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Pracodawcę, Beneficjent zastrzega 
sobie możliwość rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej 
realizacją.              

4. Beneficjent na wniosek Stażysty odbywającego staż może rozwiązać z Pracodawcą umowę o odbyciu 
stażu w przypadku niezrealizowania przez Pracodawcę warunków odbycia stażu. Podjęcie przez 
Beneficjenta decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Pracodawcy. 

 
§ 11 

Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 
r. Nr 99, poz. 1001  z póź. zm ) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. 
w strawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142 poz. 1160).               
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§ 13 
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony będą rozwiązywać w sposób polubowny.                                       

W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Beneficjenta.                       
 

§ 14 
Beneficjent wskazuje do współpracy i kontaktów: Grzegorza Ryt, tel. 728- 450-304, 
e-mail: mlodybudowlaniec@cargo.edu.pl. 
Pracodawca wskazuje do współpracy i kontaktów: …………………………….. e-mail: …………………………  

 
§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, 
Pracodawcy i Stażysty.               
 
                     
 
 
 

 

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

Beneficjent Pracodawca Stażysta 

 
 
 

 
 
 
Załączniki: 
- program stażu – załącznik nr 1  
- lista obecności – załącznik nr 2  
- wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego – załącznik nr 3  
- opinia pracodawcy o uczestniku projektu dotycząca odbytego stażu – załącznik nr 4 
- sprawozdanie z przebiegu stażu – załącznik nr 5 
- ocena programu stażu przez Stażystę – załącznik nr 6 
- wniosek o refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty – załącznik nr 7 
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Załącznik nr 1  
 

PROGRAM STAŻU  
w ramach projektu  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej:  
I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Nazwa zawodu lub specjalności Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani. 
Operator koparkoładowarki. Kod zawodu:  711990, 834206 - zgodnie ze strukturą klasyfikacji zawodów  
i specjalności (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz. U. Nr 265 poz. 2644):  
 

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań wykonywanych przez osobę skierowaną do 
odbycia stażu/praktyki zawodowej. 

1) Nazwa komórki organizacyjnej: …………………………………………… 
2) Stanowisko pracy stażysty: Stażysta - Pracownik ogólnobudowlany - pomocnik operatora koparkoładowarki.  
3) Zakres zadań zawodowych  wykonywanych przez stażystę: 

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

 
 

..…………………………………                                                …………………………………… 
              (miejscowość, data)                                                           (podpis i pieczątka firmowa Pracodawcy)  
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Załącznik nr 2 
 

LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY 
w ramach projektu  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” 

Nazwa przedsiębiorcy  
 Adres siedziby  

Dane dotyczące stażysty: 

Imię i nazwisko  
 Nazwa stanowiska  
 Nr umowy  

 
Lista obecności za miesiąc: …………………………… 

Dzień 
miesiąca 

Godzina 
rozpoczęcia 

stażu 

Godzina 
zakończenia 

stażu 
Czytelny podpis stażysty Czytelny podpis Opiekuna 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      



 
 
 

str. 10 
 

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

 
W – dzień wolny (stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu za 
ostatni miesiąc Organizator jest obowiązany  udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu); 
CH – choroba stażysty (zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA dostarczyć do Beneficjenta w ciągu 5 dni); 

NN – nieobecność nieusprawiedliwiona; 
NU – nieobecność usprawiedliwiona obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji 
publicznej; 

 
 
 

............................................................... 
Pieczątka i podpis organizatora
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Załącznik nr 3  
 

…………………………dnia,…………. 
 
 

…….…………………………………                                                        …….…………………………………                                       
…….…………………………………                                                        …….…………………………………                                       
…….…………………………………                                                        …….…………………………………                                       
…….…………………………………                                                        …….…………………………………                                                                                                                            
(Dane osoby wnioskującej o urlop wypoczynkowy)                                                (Pracodawca) 
 
 
  
 WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO 

w ramach realizacji stażu w ramach projektu  
„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” 

 
 
 

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze ………………………….…. dni  
(…….. godzin STAŻU) od dnia  ……………………..… do dnia  …………….………..    2016 roku. 
 
 
 
 

…………………………………………….... 
                                                                                                                    (Podpis stażysty) 

 
 
Wyrażam zgodę: 
 
 
............................................................................. 
(Pieczątka i podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej) 

 



 

 

Załącznik nr 4  
 

 
OPINIA PRACODAWCY  

O UCZESTNIKU PROJEKTU DOTYCZĄCA ODBYTEGO STAŻU 
w ramach projektu  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15 współfinansowanego ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej:  
I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

…………….……………., dn. ……………………  
 
 
Pan/Pani …………………………………………….………….….., ur. …..………….………….,  
zam. ………………………………………………………..…….….…………………………..,  
odbywał(a) staż w Zakładzie Pracy 

 ……………………………………………………………………... w ……………….………………. ,   
od dnia ………………….……… do dnia …………………………….,  
zgodnie z umową nr - …………………………...……………..…, z dnia …………………………….. 
Do obowiązków Pana/Pani ………………………………….………………………..…. należało:  
……………………………………………………………………...………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………………………………………... 
………………………………………………………………..……………………………………………... 
………………………………………………………………..……………………………………………... 
……………………………………………………………………..………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………………………………………... 
……………………………………………………………………..………………………………………... 
……………………………………………………………………..………………………………………... 
……………………………………………………………………..………………………………………... 
 

W trakcie stażu Pan/Pani …………………………………………….. nabył/a następujące umiejętności praktyczne, 
o charakterze zawodowym:  
…………………………………………………………………..…………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………………………………………... 
………………………………………………………………..……………………………………………... 
………………………………………………………………..……………………………………………... 
………………………………………………………………..……………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 



 

 

……………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………..………………………………………………... 
…………………………………………………………..…………………………………………………... 
…………………………………………………………...…………………………………………………... 
……………………………………………………………………...………………………………………... 
 
Pan/Pani 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....…………………………. 

(dobrze, źle, wzorowo, sumiennie, itp.) 
wywiązywał/a się z powierzonych zadań.  
 
 
 
 

….……………..…………………………. 
Podpis i pieczątka Pracodawcy 



 

 

Załącznik nr 5 
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU 
w ramach projektu  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15 współfinansowanego ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej:  
I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Pan/Pani: ………………………………….……………………………………………………………………………...  
Miejsce odbywania stażu ……………………………………………………………………………………………… 
Stanowisko……………………………………….…………………………………………………………….………… 
nr umowy  ………………..………………….. z dnia ………….……………………………………….….. 
okres odbywania stażu od ……………………………………….. do ……………………...…...…………. 
Rodzaj wykonywanych czynności: 

……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
  ………………..………...                                .......................................................................................  
   (data otrzymania karty)                                                          (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór  

nad odbywaniem stażu/praktyki zawodowej) 
 
 
   ........................................................ 
       (podpis Uczestnika Projektu) 
 
Data zwrotu sprawozdania do beneficjenta ..................... 2016 r.  
 
 
                   ..............................................................                              .................................................................... 

           (podpis i imienna pieczątka Beneficjenta)                               (podpis i imienna pieczątka pracodawcy –           
                                                                                                                 upoważnionej osoby)



 

 

 
Załącznik nr 6  

 
OCENA PROGRAMU STAŻU PRZEZ STAŻYSTĘ 

w ramach projektu  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15 współfinansowanego ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej:  
I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

…………….……………., dn. ……………………  
(miejscowość)            

 

Pan/Pani ……………………………...…………………………………………………….………….…..,  
odbywał(a) staż w Zakładzie Pracy 
 ……………………………………………………………………... w ………………………….…..…….………….,   
od dnia …………… do dnia ………..…, zgodnie z umową nr - ……….………………., z dnia …………………… 
Do obowiązków moich należało:  
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 

 

proszę zaznaczyć wybrane X odpowiedzi 

Lp.  
W pełni 

W znacznym 
stopniu 

Częściowo Wcale 
Nie mam 

zdania 

1 W jakim stopniu odpowiadała 
Panu/Pani forma  współpracy 
z Pracodawcą ?  

     

2 W jakim stopniu Opiekun 
wyznaczony przez 
Pracodawcę wspomagał 
Pana/Panią w wykonywaniu 
zadań związanych ze stażem?  

     

3 W jakim stopniu pracodawca 
spełnił  Pana/Pani oczekiwania 
w ramach  realizacji stażu  

     



 

 

4 Które z przedstawionych 
stwierdzeń odzwierciedlają  
zaangażowanie Pracodawcy  
w  realizację stażu  
(proszę zaznaczyć „x” max. 3 
odpowiedzi). 

Pozwalał 
samodzielnie 
wykonywać 

zadania 

Pozwalał, 
potrafił 

pracować 
zespołowo 

Skutecznie 
rozwiązywał 

problemy 

Pozwalał 
wykazywać 
inicjatywę 

Potrafił 
wytłumaczyć 
wykonywaną 

pracę 

     

NIE pozwalał 
samodzielnie 
wykonywać 

zadań 

NIE pozwalał, 
NIE potrafił 

pracować 
zespołowo 

NIE 
rozwiązywał 
skutecznie 
problemów 

NIE 
pozwalał 

wykazywać 
inicjatywy 

NIE potrafił 
wytłumaczyć 
wykonywanej 

pracy 

     

5 Uwagi  

 
 
 
Ocena stażu: ……………………………..  

 
 
 

….……………..…………………………. 
Podpis uczestnika stażu



 

 

Załącznik nr 7  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   (pieczęć firmowa pracodawcy) 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ PRACODAWCY WYNAGRODZENIA OPIEKUNA STAŻYSTY  

„Młody budowlaniec – sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zgodnie z umową trójstronną nr ……………….……… na organizację stażu w ramach projektu „Młody budowlaniec – sukces zawodowy”  składam wniosek o refundację poniesionych 
kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażysty/Opiekunów stażystów w związku z realizacją stażu dla Uczestnika projektu/Uczestników projektu: 

Lp.  Rodzaj poniesionego 
wydatku  

Imię i nazwisko 
Opiekuna stażysty  

Imię i nazwisko 
Stażysty/Stażystów oraz 
okres odbywania stażu  

Numer dokumentu 
objętego refundacją  

Data 
wystawienia 
dokumentu  

Daty zapłaty 
dokumentu  

Kwota brutto  Kwota zgłoszona 
do refundacji  

1 Wypłata dodatku do 
wynagrodzenia 
opiekuna stażysty 

       

2 …….        

Razem do refundacji    
Powyższą kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy nr: ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
1. Jestem świadomy, iż:  
wypłata dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażysty w wysokości nie przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia 
wynikać musi ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą).  
2. Oświadczam, że osoby oddelegowane przez pracodawcę do opieki nad stażystą wykonują dodatkowe zadania nie wynikające z umowy o pracę.  



 

 

3. Oświadczam, iż jestem świadomy, że wynagrodzenie przysługujące Opiekunowi stażysty, z tytułu wypełnienia nałożonych obowiązków odnosi się do zrealizowanej przez niego 
usługi, a nie do liczby stażystów, wobec których tę usługę świadczy. Tym samym pracodawca może otrzymać jednorazową refundację, na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna 
stażu za cały okres realizacji stażu, bez względu na liczbę stażystów, którzy będą się znajdowali pod jego opieką. Przez okres realizacji stażu należy rozumieć 3 miesiące.  
4. Oświadczam, iż zapoznałem się ze stawkami możliwymi do refundacji.  
5. Oświadczam, że wnioskowana kwota refundacji nie zawiera zysku i nie stanowi dla mnie korzyści.  
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż zwrot ww. kosztów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
7. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż informacje zawarte we wniosku oraz załączonych dokumentach są zgodne ze stanem 
faktycznym.  
8. Wiarygodność informacji podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 
 
 

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

       miejscowość i data              Pieczęć i podpis Pracodawcy


