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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji na Staż 
 

Piekary śląskie, 07.06.2021r.  

 

REGULAMIN  
organizacji i odbywania stażu w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - 

wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  w Piekarach Śląskich”  

RPSL.11.02.03-24-0577/19-00 

 
Staż realizowany jest w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów 

i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 

11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, w oparciu o umowę  

nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0577/19-00 zawartą pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a Województwem 

Śląskim.  

 

Staż zawodowy realizowany jest jako uzupełnienie praktyk zawodowych służących podnoszeniu 

kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Gminę Piekary Śląskie i jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Rozdział I 

Słownik pojęć 

 

Beneficjent Ostateczny (BO) – uczestnik/uczestniczka, stażysta/stażystka, uczeń/uczennica, biorący 

udział w projekcie pn. „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum 

nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” i korzystający z formy wsparcia w postaci stażu 

zawodowego w czasie trwania tylko jednej edycji stażu; 

 

Beneficjent Projektu – rozumie się przez to Gminę Piekary Śląskie, która zawarła umowę 

o dofinansowanie projektu „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0577/19-00  

z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego; 

 

Biuro Projektu – oznacza pomieszczenie wydzielone do realizacji Projektu, które znajduje się 

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie i przypisane jest do Wydziału Polityki Gospodarczej, przy  

ul. Bytomskiej 92, pok. 08 (parter), 41-940 Piekary Śląskie. Biuro Projektu jest otwarte w godzinach 

pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie; 

 

Instytucja Zarządzająca – oznacza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowany 

przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

 

Kierownik Projektu – rozumie się przez to pracownika Beneficjenta, który sprawuje nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem całego Projektu. Jednocześnie jest osobą wyznaczoną do kontaktów 

w sprawie realizacji Projektu.  

 

Koordynator terenowy (Kierownik Szkolenia Praktycznego) – rozumie się przez to pracownika 

Szkoły, który z jej ramienia sprawuje nadzór nad  prawidłowym przebiegiem Stażu, w tym nadzór 

dydaktyczno-wychowawczy. Koordynator terenowy odpowiedzialny za utrzymywanie bieżącego 

kontaktu i współpracy ze Stażystą/Stażystką, Realizatorem (Pracodawcą) oraz Opiekunem Stażu 

w zakresie realizacji Stażu; 
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Opiekun Stażu/Opiekun – osoba wskazana przez Realizatora do opieki nad Stażystą/Stażystką, do 

którego zadań należy w szczególności: udzielanie Stażyście/Stażystce informacji zwrotnej w trakcie 

realizacji Stażu oraz nadzór nad prawidłową realizacją stażu i harmonogramem Stażu;  

 

Organizator (Szkoła) – rozumie się przez to Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach 

Śląskich przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 49 będące Realizatorem projektu pn.: „Piekarska Akademia 

Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach 

Śląskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 

WSL 2014-2020; 

 

Projekt – oznacza projekt pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, dla którego Gmina Piekary Śląskie zawarła umowę 

o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0577/19-00; 

 

Realizator (Pracodawca) – rozumie się przez to przedsiębiorcę przyjmującego Uczestników na Staż 

– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która 

posiada jednocześnie status Pracodawcy. Prowadzona działalność gospodarcza jest zbieżna 

z kierunkiem kształcenia uczestnika Stażu. Warunkiem przyjęcia Uczestników na Staż przez 

Realizatora jest podpisanie umowy Realizacji Stażu z Organizatorem; 

 

Staż – rozumie się przez to praktyczną naukę zawodu organizowaną w formie praktyk zawodowych  

u Pracodawców, z którymi Organizator zawarł umowę realizacji Stażu przyjęcia uczniów w celu 

zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach 

pracy. Celem Stażu jest umożliwienie Uczestnikowi Stażu poznanie środowiska pracy bez 

nawiązywania stosunku pracy z Realizatorem Stażu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego 

adekwatnego do wymogów lokalnego rynku pracy. Staż zawodowy ma na celu umożliwienie 

Uczestnikowi nabycia umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycia doświadczenia w 

środowisku pracy zwiększającego jego szanse na uzyskanie zatrudnienia; 

 

Stypendium – oznacza świadczenie pieniężne wypłacane Uczestnikowi Stażu po zrealizowaniu 

wymaganych godzin Stażu u danego Realizatora (Pracodawcy). Stypendium stażowe jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 

Uczestnik/czka Stażu/Stażysta/stka /Uczeń/Uczennica (Uczestnik/czka) – rozumie się przez  

to ucznia/uczennicę Technikum nr 1 w Piekarach Śląskich będącego/będącą 

uczestnikiem/uczestniczką projektu, który został/a zakwalifikowany/a do udziału w Stażu i będzie 

odbywać Staż na podstawie Umowy uczestnictwa w Stażu zawartej z Organizatorem; 

 

Umowa uczestnictwa w Stażu – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem Stażu, 

na podstawie, której Uczeń/Uczennica kierowany/a jest na Staż u pracodawcy, którego celem jest 

uzupełnienie praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania poszczególnych 

zawodów służących podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy; 

 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Stażu organizowanego w ramach 

projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 

w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”.  



 

 

Strona 3 z 11 

 

2. Staż organizowany jest na podstawie:  

a) Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach 

RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego, 

b) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

c) art. 121 a Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020. poz. 910), 

d) Wniosku o dofinansowanie projektu „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla 

uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”, 

e) Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach projektu „Piekarska Akademia 

Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 

w Piekarach Śląskich”, 

f) Innych przepisów regulujących organizację i realizację Staży. 

3. Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez 

wykonywanie zadań w miejscu pracy przez Stażystę/stkę  bez nawiązywania stosunku pracy 

z Realizatorem (Pracodawcą) w trakcie trwania Stażu, który wynosi 150 godzin. 

4. Staż ma pomóc w nabyciu podstawowego doświadczenia w pracy zawodowej, umiejętności 

świadczenia pracy oraz rozwoju umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

5. Staże będą przyznawane na okres 1 miesiąca w okresie ferii letnich w okresie od 28.06.2021 do 

23.07.2021 (część 1) oraz 26.07.2021 do 20.08.2021 (część 2)  w wymiarze 150 godzin (edycja 

2021) oraz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 (II edycja). 

6. Harmonogram Stażu, tj. termin realizacji Stażu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia Stażu 

w danym dniu ustala Organizator (Szkoła) indywidualnie dla każdego Stażysty/Stażystki 

w porozumieniu z Realizatorem (Pracodawcą).  

7. Uczestnicy Stażu mogą odbywać Staż u Pracodawców prowadzących działalność na terenie 

województwa śląskiego.  

8. Uczniowie realizują tematykę programową Staży zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla 

poszczególnych zawodów na podstawie odpowiednich programów nauczania. 

9. Staż odbywa się na podstawie Umowy pomiędzy Szkołą a Pracodawcą oraz Umową między 

Szkołą a uczniem (Uczestnikiem Stażu).  

10. Uczestnik Stażu otrzymuje po odbyciu Stażu stypendium stażowe oraz zaświadczenie 

poświadczające udział w Stażu.  

 

Rozdział III 

Podstawowe cele Stażu zawodowego 

Celem stażu zawodowego jest: 

1. Zdobycie umiejętności praktycznego  zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych, 

2. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, 

3. poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, 

4. zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich jakością i sprzedażą, 

5. zapoznanie się ze stosowaną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem,  

6. zdobycie umiejętności prawidłowej, nowoczesnej organizacji pracy, poprawne wykonywanie 

czynności na poszczególnych stanowiskach, 

7. opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem, urządzeniami właściwymi dla zawodu, 

8. opanowanie umiejętności posługiwania się materiałami informacyjnymi, 

9. wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów, 

10. praktyczne posługiwanie się językami obcymi, w tym branżowymi, jeżeli zaistnieje taka możliwość. 
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Rozdział IV 

Organizacja Staży zawodowych 

 

1. Miejsce odbywania Stażu przygotowuje z ramienia Organizatora (Szkoły) Koordynator 

terenowy.   

2. Organizator (Szkoła) ze swojej strony zapewnia Uczestnikom Stażu: 

- szkolenie wstępne bhp w zakresie instruktażu ogólnego (Inspektor BHP), 

- szkolenie z zasad odbywania Stażu u pracodawców i regulaminu Stażu (Koordynator 

terenowy) 

- badania lekarskie. 

3. Realizator (Pracodawca) zobowiązany jest do realizacji Stażu zgodnie z jego programem 

stanowiącym integralną część Umowy realizacji Stażu (załącznik nr 1).  

4. Dobowy wymiar godzin zajęć na Stażu nie może przekraczać 8 godzin. Staż dla jednego 

Ucznia będzie trwać 150 godzin. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością dzienna 

liczba godzin Stażu może zostać zmniejszona na wniosek Uczestnika/Uczestniczki. Decyzję 

podejmuje Koordynator terenowy w porozumieniu z Kierownikiem Projektu.  

5. Beneficjent Ostateczny nie może odbywać Stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, 

w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.  

6. Koordynator terenowy (Kierownik Szkolenia Praktycznego) przed rozpoczęciem Stażu 

zobowiązany jest  do przeprowadzenia odprawy z uczniami informując ich o: 

a. czasie i miejscu rozpoczęcia i zakończenia Stażu, 

b. treści Regulaminu organizacji i odbywania Staży w ramach projektu pn.: 

„Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 

1 w Zespole Szkół nr 1  w Piekarach Śląskich”, 

c. oraz odbiera od ucznia oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji 

i odbywania Staży w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - 

wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1   

w Piekarach Śląskich”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.  

d. oraz wydaje niezbędną dokumentację związaną ze Stażem i omawia sposób jej 

wypełniania. 

7. Szkoła zapewnia zwrot kosztów przejazdu komunikacją miejską na Staż na wniosek ucznia 

zgodnie z umową Projektu. 

8. Przez cały czas Stażu Koordynator terenowy sprawuje nadzór nad jej prawidłowym 

przebiegiem przeprowadzając okresowe kontrole w miejscu odbywania Stażu ze strony 

Organizatora.  

9. Organizator (Szkoła) współpracuje  z  podmiotem  przyjmującym  uczniów  na  Staż  

Zawodowy  oraz z opiekunami Stażu. 

10. Beneficjentowi przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Stażu, 

zarówno w siedzibie Realizatora, jak i w miejscu realizacji Stażu, w dowolnym terminie w 

trakcie realizacji Stażu. Osobą upoważnioną do kontroli ze strony Beneficjenta jest 

Kierownik Projektu.  

 

Rozdział V 

Obowiązki Stażysty (Uczestnika Stażu) w trakcie odbywania Stażu 

 

1. Stażysta/Stażystka zobowiązany/a  jest do: 

a. podjęcia Stażu we wskazanym terminie i wymiarze określonym w Umowie 

uczestnictwa w Stażu. Uczestnik może opuścić zajęcia jedynie w uzasadnionych 

przypadkach – takich jak choroba, przy czym wymagane jest niezwłoczne 

dostarczenie zwolnienia lekarskiego do Organizatora (Szkoły), lub inne, 

nieprzewidziane zdarzenie spowodowane siłą wyższą, 

b. Przestrzegania i sumiennego wykonywania postanowień Umowy uczestnictwa 

w Stażu i zapisów Regulaminu organizacji i odbywania Staży w ramach projektu 
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pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum 

nr 1 w Zespole Szkół nr 1  w Piekarach Śląskich”, 

c. realizowania w miejscu odbywania Stażu programu Stażu, pamiętając, że 

reprezentuje na zewnątrz Szkołę i lokalne środowisko, 

d. w czasie przejazdu komunikacją publiczną uczeń stosuje się do regulaminów 

przewoźnika, 

e. w czasie trwania Stażu uczeń stosuje się do regulaminów obowiązujących 

u Pracodawcy, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f. stosowania stroju obowiązującego w danym miejscu pracy, 

g. stosowania się do poleceń Opiekuna Stażu, jeśli nie są sprzeczne z prawem, 

h. nie oddalania się z terenu zakładu pracy i przebywania na wyznaczonym 

stanowisku przez cały czas trwania Stażu, 

i. codziennego podpisywania listy obecności oraz codziennego wypełniania 

dzienniczka stażowego, 

j. prezentowania właściwej postawy i kultury osobistej.  

2. W pierwszym dniu Stażu uczeń ma obowiązek: 

a. zgłosić się do Opiekuna Stażu w danym zakładzie pracy, 

b. zapoznania się ze schematem organizacyjnym zakładu i charakterystyką zakładu, 

c. zapoznania się z Regulaminem pracy, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz 

harmonogramem pracy. 

3. Stażysta/tka zobowiązany/a jest do punktualności oraz przestrzegania zasad porządku 

i dyscypliny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy. 

4. Stażysta/tka zobowiązany/a jest zgłosić opiekunowi wszystkie wypadki zaistniałe podczas 

wykonywania czynności oraz uszkodzenia narzędzi i urządzeń pracy. 

5. Stażysta/tka zobowiązany/a jest niezwłocznie zgłosić opiekunowi zauważone  

nieprawidłowości oraz zagrożenia, które mogą być niebezpieczne dla niego lub dla innych 

pracowników. 

6. Zabrania się Stażyście spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków 

odurzających zarówno w miejscu odbywania Stażu, jak i podczas dojazdu środkami 

komunikacji zbiorowej. Zakaz dotyczy również miejsc publicznych oraz obiektów 

użyteczności publicznej. 

7. Stażysta/tka zobowiązany/a jest do dbania o dobre imię Realizatora (Pracodawcy) oraz 

godne zachowanie w miejscu odbywania Stażu.  

8. Stażysta/tka dba o mienie powierzone oraz mienie społeczne. 

 

Rozdział VI 

Prawa Uczestnika/ Uczestniczki Stażu 

 

W czasie odbywania Stażu Uczestnik/ Uczestniczka ma prawo do: 

1. Zapoznania z obowiązującym w zakładzie Regulaminem i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach. 

2. Zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy. 

3. Wykonywania zadań wynikających z programu Stażu. 

4. Korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania odzieży 

i spożywania posiłków. 

5. Informowania  Organizatora (Szkoły)   o  nieprawidłowościach  i  zmianach dotyczących   

zakresu obowiązków, czasu trwania Stażu itp. 

6. Zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków  

i łamania Regulaminu organizacji i odbywania staży w ramach projektu pn.: „Piekarska 

Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 

1 w Piekarach Śląskich”. 

7. Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej. 
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Rozdział VII 

Obowiązki Realizatora (Pracodawcy) 

 

Przyjmujący na Staż (Realizator) Pracodawca zobowiązany jest do:  

1. zorganizowania realizacji czynności/zadań zgodnie z programem Stażu;  

2. zapewnienia uczestnikowi projektu warunków niezbędnych do przeprowadzenia Stażu, 

zgodnie z ustalonym programem Stażu, a w szczególności:  

a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, 

narzędzi i materiałów,  

b) przeszkolenia Stażysty/Stażystki na zasadach przewidzianych dla pracowników 

w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go obowiązującym 

Regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy Staż zawodowy oraz zapewnienia 

uczniom warunków odbywania stażu zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP,  

3. współpracy z Organizatorem (Szkołą) w sprawie realizacji Stażu;  

4. sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez ucznia zadań wynikających z programu 

Stażu;  

5. dokumentowania przebiegu realizacji programu Stażu w dzienniku stażu oraz wystawienia 

opinii z przebiegu Stażu; 

6. zapewnienia ochrony danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781 z póżn. zm.) 

7. wyznaczenia Opiekuna Stażu na terenie zakładu pracy;  

8. bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, informowania Organizatora 

o przypadkach przerwania przez Stażystę odbywania stażu oraz o każdym dniu 

nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji Stażu; 

9. przestrzegania czasu pracy Uczestnika Projektu odbywającego Staż, który nie może 

przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (w sumie 150 godzin w ciągu trwania 

całego Stażu) z uwzględnieniem wymogu czasu pracy dla osób z niepełsprawnościami; 

10. niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich zmianach dotyczących realizacji 

umowy (nie później niż w ciągu 5 dni od np. zmiany opiekuna, miejsca odbywania Stażu, 

nazwy pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.); 

11. wydania Stażyście/Stażystce zaświadczenia o ukończeniu Stażu wraz ze sformułowaniem 

oceny w stopniach szkolnych w terminie 5 dni od dnia zakończenia Stażu;  

12. Realizator (Pracodawca) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych adresowych, ujawnienia i rozpowszechnienia informacji o udziale w Projekcie;  

13. Realizator (Pracodawca) zobowiązuje się nie nawiązywać z Uczestnikiem w okresie 

odbywania Stażu dodatkowego stosunku prawnego (poza Umową dotyczącą realizacji 

Stażu) związanego ze świadczeniem przez Uczestnika pracy lub usług czy wykonywaniem 

dzieła.  

 

Rozdział VIII 

Obowiązki Opiekuna Stażu  

 

Zadania Opiekuna Stażu: 

 sprawowanie opieki nad Uczestnikiem/Uczestnikami z Technikum nr 1 w ramach Zespołu 

Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich podczas trwania Stażu, w tym m.in. nadzorowanie organizacji 

i prawidłowej realizacji Stażu; 

 udzielanie Uczestnikowi wskazówek i pomocy w wypełnieniu powierzonych zadań; 

 prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Stażu (listy obecności, czasu pracy oraz 

potwierdzenie wpisów w Dzienniczku Stażu).  

 zapoznania Uczestnika z programem Stażu oraz z jego obowiązkami i uprawnieniami;  

 zapewnienia Uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków Stażu oraz profilaktycznej 

ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;  

 dbanie o dyscyplinę oraz stosowne zachowanie Uczestników Stażu; 
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 dokonanie diagnozy kompetencji i kwalifikacji Uczestnika Stażu zamieszczając stosowną 

informację w Dzienniczku Stażu; 

 udzielanie Uczestnikowi Stażu informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu 

Stażu; 

 nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem Stażu zawodowego;  

 powiadomienie niezwłocznie Organizatora o naruszeniu przez Uczestnika Stażu regulaminu 

pracy, dyscypliny czy niestosownego zachowania; 

 

Rozdział IX 

Obowiązki Organizatora (Szkoły) 

 

1. Opracowania w porozumieniu z Pracodawcą programu Stażu i zapoznania z nim 

Stażysty/ki; 

2. Zapoznania Beneficjenta Ostatecznego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami; 

3. Poinformowania Beneficjenta Ostatecznego o obowiązku sumiennego i starannego 

wykonywania czynności i zadań w ramach Stażu, stosowania się do poleceń  Realizatora 

(Pracodawcy) i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami 

prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania Stażu oraz Regulaminu pracy 

i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, 

a także przepisów przeciwpożarowych, dbania o dobro zakładu pracy, przestrzegania 

w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

4. Sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad przebiegiem Stażu; 

5. Bieżącego kontaktu i współpracy ze Stażystą/Stażystką, Realizatorem oraz Opiekunem 

Stażu w przedmiocie realizacji Umowy; 

6. Na wniosek Pracodawcy po zasięgnięciu jego opinii, pozbawienia Beneficjenta 

Ostatecznego możliwości kontynuowania Stażu zawodowego w przypadku:  

a) opuszczenia przez Beneficjenta Ostatecznego z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej 
niż jednego dnia Stażu;  

b) naruszenia przez Beneficjenta Ostatecznego przepisów prawa i podstawowych 
obowiązków określonych w Regulaminie pracy, a w szczególności zakłócenia porządku, 
stawienia się w miejscu Stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków 
lub środków psychotropowych;  

c) niezrealizowania programu Stażu;  

7. Wypłaty Stażyście/Stażystce stypendium stażowego; wysokość stypendium stażowego oraz 
warunki jego otrzymania określa Umowa uczestnictwa w Stażu 

8. Pokrycia kosztów związanych z odbywaniem staży zawodowych  -  zwrotu kosztów dojazdu 
na Staż.  

 

Rozdział X 

Stypendium stażowe 

 

1. Uczestnikowi Stażu za uczestnictwo w Stażu przysługuje stypendium stażowe. Stypendium 

przyznawane jest za okres od dnia rozpoczęcia Stażu do dnia jego zakończenia. 

2. Stypendium Stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Stażyście/Stażystce za realizację 100% godzin Stażu (150 godzin) przysługuje stypendium 

stażowe w wysokości 2000 zł brutto, wypłacane jednorazowo przez Organizatora (Szkołę) po 

odbyciu Stażu zgodnie z Umową uczestnictwa w Stażu.  

4. W sytuacji braku uczestnictwa w 100% godzin Stażu, stypendium stażowe, o którym mowa  

w ust. 3 zostanie proporcjonalnie obniżone bez względu na przyczyny nieobecności.  

5. W sytuacji braku uczestnictwa w min. 80% godzin Stażu (tj.120 godzin), stypendium stażowe 

nie przysługuje uczniowi. Ponadto stypendium nie przysługuje również w przypadkach 

niepodjęcia Stażu w określonym terminie, przerwania Stażu w trakcie jego odbywania, 
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rażącego naruszenia zasad odbywania Stażu (w tym postanowień niniejszego regulaminu, 

regulaminu rekrutacji, umowy uczestnictwa w Stażu oraz regulaminu pracy obowiązującego 

u Pracodawcy).  

6. Nieobecność na Stażu musi być usprawiedliwiona przez Stażystę/Stażystkę. Podstawą do 

usprawiedliwienia nieobecności jest spełnienie łącznie następujących warunków:  

• zwolnienie lekarskie (druk ZUS ZLA nie jest wymagany) lub dostarczenie pisemnego 

usprawiedliwienia wyjaśniającego przyczyny nieobecności i przewidywany czas jej 

trwania (w szczególności choroba, śmierć lub pogrzeb bliskiej osoby) i bezzwłoczne 

dostarczenie zwolnienia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia do Organizatora 

(Szkoły), 

• bezzwłoczne przekazanie przez Stażystę/Stażystkę informacji o swojej nieobecności 

Realizatorowi (Pracodawcy) przyjmującemu na Staż. 

7. Podstawą wypłaty stypendium stażowego będzie prawidłowo wypełniona dokumentacja 

uczestnictwa w Stażu. 

8. Wypłata stypendium stażowego nastąpi na rachunek bankowy wskazany w Umowie 

uczestnictwa w Stażu.  

 

Rozdział XI 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na Staż 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje  w formie refundacji poniesionych kosztów tj.  zwrotu 

kosztów za zakup ulgowego biletu miesięcznego na komunikację publiczną ZTM. 

Honorowane będę następujące rodzaje biletów miesięcznych ulgowych ZTM dostępne na 

spersonalizowanej karcie ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych): 

 „Miasto 30”, 

 „2 Miasta 30”, 

 „Sieć 30” 

2. Refundowany będzie wyłącznie koszt zakupu biletu, który był ważny w okresie odbywania 

Stażu przez Uczestnika.  

3. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu na Staż jest zaliczenie Stażu i otrzymanie od Realizatora 

(Pracodawcy) zaświadczenia poświadczającego udział w Stażu.  

4. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów składając Wniosek o zwrot 

kosztów dojazdu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pozostałymi 

załącznikami do Biura Projektu.  

5. Beneficjent Ostateczny ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia 

odpowiedniego wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów w ciągu 14 dni od dnia zakończenia udziału w Stażu. 

6. Wypłata należnych środków zostanie dokonana na rachunek bankowy Uczestnika wskazany 

we wniosku w terminie 30 dni od dnia weryfikacji poprawnie złożonego wniosku o zwrot 

kosztów dojazdu. 

7. Beneficjent może odmówić uczestnikowi projektu przyznania lub dokonania zwrotu kosztów 

przejazdu w przypadku niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów. 

 

Rozdział XII 

Przerwanie i zakończenie udziału w Stażu 

 
1. Organizator Stażu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i pozbawić Uczestnika 

Projektu możliwości kontynuowania Stażu w przypadku, gdy Uczestnik:  

a. został skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich;  

b. opuścił powyżej 20 % godzin (tj. 30 godzin Stażu); 

2. Organizator (Szkoła) na wniosek Realizatora (Pracodawcy) może rozwiązać Umowę i 

pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania Stażu w przypadku:  

a) nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty trwającej dłużej niż jeden dzień pracy;  
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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) naruszenia przez Stażystę przepisów prawa i Regulaminu pracy 

3. Rezygnacja z udziału ucznia/uczennicy w Stażu możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki 

pisemnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki z uczestnictwa w Stażu (zgodnie ze wzorem 

Rezygnacji z udziału w Stażu zawodowym). Decyzję podejmuje Koordynator terenowy w 

porozumieniu z Kierownikiem Projektu. 

4. Po otrzymaniu przez Beneficjenta oświadczenia o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje 

skreślony z listy uczestników Stażu zawodowego.  

5. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny przesłanek uzasadniających przerwanie Stażu  

w szczególności poprzez żądanie od Beneficjenta Ostatecznego lub Pracodawcy dokumentów 

uzasadniających okoliczności przerwania Stażu.  

 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez 

Organizatora Stażu oraz Kierownika Projektu.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator oraz Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w 

Regulaminie bądź wprowadzenie dodatkowych warunków. Zmiany wchodzą w życie z dniem 

opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu, dostępnej na stronie 

https://piekary.pl/ oraz na stronie internetowej Szkoły  https://www.zs-1.edu.pl/ 

4. Niniejszy regulamin udostępniony będzie do wglądu w Biurze Projektu. 

5. Organizator reprezentowany przez Koordynatora terenowy oraz Beneficjent Projektu 

reprezentowany przez Kierownika Projektu zastrzegają sobie prawo do kontroli przebiegu 

Stażu u Realizatora (Pracodawcy).  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

7. Warunkiem podpisania Umowy Realizacji Stażu pomiędzy Organizatorem a Realizatorem, 

oraz Umowy uczestnictwa w Stażu pomiędzy Organizatorem a uczniem będącym  

Uczestnikiem Stażu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.  

 

 
Sporządził/a:        Zatwierdził/a: 
Anna Lazar-Nolewajka 
/Kierownik Projektu/  

 
 
 
 
 
Załączniki:  

 

załącznik nr 1 – wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

załącznik nr 2 – oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji i odbywania Stażu  
w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum 
nr 1 w Zespole Szkół nr 1   w Piekarach Śląskich” 
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Załącznik nr 1  
 
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
 

 

Ja niżej podpisany/a……………..……………………………………………………… przedkładam 

dokumenty* uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd na Staż zawodowy u Pracodawcy 

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

(podać nazwę i adres Pracodawcy). 

 

finansowany przez Gminę Piekary Śląskie ze środków Unii Europejskiej, uzyskanych w ramach 

realizacji projektu „Rozwój Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  w Piekarach Śląskich”, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego  na lata 2014-2020. 

 

Zwrot kosztów dotyczy zakupu biletu miesięcznego …………………………………………………… 

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

(podać nazwę biletu, jego koszt oraz okres ważności). 

 

Dane do przelewu: 

• Imię i nazwisko posiadacza konta: 

 

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

• Adres: 

  

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

• Numer rachunku bankowego:  

 

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

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.  

 

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

(podać nazwę dołączanych dokumentów np. faktura potwierdzająca zakup biletu bądź doładowanie karty ŚKUP, 

wydruk z systemu ŚKUP, potwierdzenie płatności itp., każdy dokument wpisać w odrębnym punkcie). 

 

*dokumenty należy dołączyć i wymienić w części załączniki.   

 

 

 

………………………...      …………………………………. 

Miejscowość, dnia        Podpis Stażysty/Stażystki  
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Załącznik nr 2  
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM ORAGNIZACJI I ODBYWANIA STAŻU 

W RAMACH PROJEKTU „PIEKARSKA AKADEMIA ZAWODOWA – WSPARCIE DLA UCZNIÓW  

I UCZENNIC TECHNIKUM NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH” 

  

 
 

Ja niżej podpisany/a……………..……………………………………………………… w związku  

z podjęciem Stażu realizowanego w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie 

dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1   w Piekarach Śląskich” oświadczam,  

że  zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu organizacji i odbywania Stażu  

w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum 

nr 1 w Zespole Szkół nr 1   w Piekarach Śląskich”.  

Zobowiązuję się do przestrzegania i sumiennego wykonywania postanowień Umowy uczestnictwa  

w Stażu oraz zapisów Regulaminu.  

 

 

 

 

………………………...      …………………………………. 

Miejscowość, dnia        Podpis Stażysty/Stażystki  

 


