
 
 

UMOWA NR …………………………….Z OPIEKUNEM STAŻU  

w ramach Projektu: „Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa 

realizowanego w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą 

Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.01.03-24-0AAH/20 

 

zawarta w Żorach w dniu …................. pomiędzy: 
CDO24 Spółka z o.o Ul. Rybnicka 152 44-240, Żory: REGON: 241161854 NIP: 954267367 KRS: 

0000325611 zwaną/ym dalej „Beneficjentem”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy (jeżeli dotyczy) 

 

 

a ……………………………………………….. NIP …………………………….., REGON 
…………………………………., reprezentowanym przez 

………………………………………………………, zwanym dalej „Organizatorem stażu” 

 
a ………………………………………………, posiadającą nr PESEL: ……………………….., 

miejsce pracy: ……………………………………….., zajmowane stanowisko: …………………….., 

tel.: …………………. , e-mail: …………………………………., zwanym dalej „Opiekunem stażu”,  
 

zwanymi łącznie Stronami. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy Stronami, a także określa ich prawa  

i obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z opieką nad Uczestnikiem realizującym staż w 

ramach projektu pn. „Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2”w firmie 

………………………………, wynikających z odrębnych umów stażowych zawartych w ramach ww. 

projektu pomiędzy Uczestnikiem stażu, Organizatorem stażu a Beneficjentem. 

2. Termin, liczba godzin oraz miejsce odbywania stażu przez Uczestnika, jak również liczbę 

Uczestników stażu oddanych pod opiekę Opiekuna stażu określają przywołane w § 1 ust. 1 odrębne 

umowy stażowe. 

3.  Osobą właściwą do kontaktu ze strony Beneficjenta jest Kadra projektu, nr tel.: 731-259-538, e-mail: 

kinga@idotacje.pl. 

 

§ 2 

Obowiązki Opiekuna stażu 

 

1.  Opiekun stażu zobowiązany jest do wykonywania następujących zadań:  

a) zapoznanie Uczestnika/ów stażu z przysługującymi uprawnieniami i obowiązkami, 

b) przygotowania stanowiska pracy Uczestnika/ów stażu,  



 
c)  wdrożenia Uczestnika/ów stażu w specyfikę przedsiębiorstwa,  

d) udzielenia niezbędnego wsparcia podczas realizacji stażu, w tym dostępu do narzędzi i danych 

potrzebnych do realizacji zadań powierzonych Uczestnikowi/om w ramach stażu, 

e) nadzorowania pracy Uczestnika/ów stażu, w tym w zakresie czasu pracy Uczestnika/ów stażu, 

f) zgłaszania Beneficjentowi ewentualnych trudności, które mogą wystąpić podczas realizacji 

stażu oraz wszelkich innych informacji, które będą lub mogą być istotne dla Beneficjenta, 

g) prowadzenia list obecności Uczestnika/ów stażu, 

h)  innych czynności wynikających z charakteru stażu oraz Projektu i zawartych w celu ich 

realizacji umów. 

2.  Opiekun stażu nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej 

pisemnej zgody Beneficjenta oraz Organizatora stażu.  

3. Opiekun stażu zobowiązuje się do opieki i nadzoru nad Uczestnikiem stażu przez okres trwania stażu. 

4.  Opiekun stażu po zakończeniu realizacji stażu, wydaje pisemną opinię zawierającą informacje  

o zadaniach realizowanych przez Uczestnika/ów stażu i umiejętnościach zawodowych nabytych w 

trakcie stażu, tj. uwzględniającą zadania realizowane przez Uczestnika stażu i umiejętności zawodowe 

nabyte w trakcie stażu. Opinia Opiekuna stażu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5.  Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. 

§ 3  

Ochrona danych osobowych 

1. Opiekun stażu przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy podpisze oświadczenie o zachowaniu 

w tajemnicy danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119  

z 04.05.2016, str. 1) (RODO).  

2. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

§ 4  

Wynagrodzenie Opiekuna stażu 

1. Organizatorowi stażu przysługuje: 

a) refundacja dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażu, w sytuacji, gdy nie został zwolniony 

od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 500,00 zł brutto-brutto miesięcznie na 

pierwszego stażystę oraz 250,00 zł brutto brutto na kolejnego stażystę przy czym 

maksymalna ilość osób pod opieką Opiekuna stażu wobec których te obowiązki świadczy nie 

może przekroczyć 3 stażystów.   

2. Wynagrodzenie przysługujące Opiekunowi stażu jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, o 

których mowa w § 2. 

3. Od kwoty wynagrodzenia zostaną dokonane potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez 

Uczestnika/ów stażu.  

5. Refundację wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do liczby rzeczywistych godzin opieki nad 

Uczestnikiem/ami stażu zrealizowanymi przez opiekuna.  



 
6. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem brutto-brutto. Kwota brutto-brutto jest to 

wartość brutto odpowiednio powiększona o koszty, które ponosi Organizator stażu tytułu niniejszej 

umowy.  

7. Wynagrodzenie zostanie zrefundowane Organizatorowi stażu, na podstawie złożonego wniosku  o 

refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku dla Opiekuna stażysty / wniosku o refundację 

podmiotowi przyjmującemu na staż kosztów poniesionych  na wynagrodzenie oddelegowanego  

Opiekuna stażystów  potwierdzającego wysokość poniesionego na rzecz Opiekuna stażysty dodatku 

do wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ kosztów wynagrodzenia oddelegowanego pracownika, w 

terminie 15 dni od daty wpływu do  Beneficjenta. Prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z 

dokumentami potwierdzającymi poniesiony wydatek. 

8. Podstawą refundacji kosztów wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty będzie 

przedłożenie i weryfikacja następujących dokumentów przez Podmiot przyjmujący na staż: 

- umowa o pracę opiekuna stażu; 

- kserokopia miesięcznej listy płac, dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań 

publicznoprawnych ; 

- dokument potwierdzający oddelegowanie do pełnienia funkcji opiekuna stażysty wraz z 

wymiarem oddelegowania; 

- dokument potwierdzający wysokość i fakt przyznania dodatku; 

- regulamin przyznawania dodatków u przedsiębiorcy. 

9. W sytuacji w której Opiekunem stażu jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku jest prawidłowo wypełniony 

Wniosek o refundację z ujętą w nim notą księgową. 

10. Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata należności ww. terminie jest możliwa, gdy posiada środki na 

subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji projektu przekazane przez Instytucję Pośredniczącą.  

11. W przypadku braku środków finansowych należność zostanie uregulowana niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. 

12. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

13. W przypadku rozpoczęcia stażu w trakcie miesiąca kalendarzowego, pierwsza nota księgowa 

obejmować będzie część miesiąca.  

14. Notę księgową należy wystawić i dostarczyć niezwłocznie na adres Beneficjenta jednak nie później 

niż do końca miesiąca, w którym wypłacono wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 1. 

15. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 5 

 Rozwiązanie umowy 

1.  Beneficjent może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku przerwania stażu 

przez Uczestnika/ów stażu 

2. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Opiekuna stażu Beneficjent 

zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy. Jako nienależyte wykonywanie 

przedmiotu umowy należy rozumieć: 

a) nieobecność Opiekuna stażu w czasie realizacji stażu przez więcej niż 10 dni roboczych, 

skutkująca uniemożliwieniem prawidłowego uczestnictwa w stażu przez Uczestnika/ów 

stażu,  

b) naruszenia przez Opiekuna stażu przepisów prawa i regulaminu pracy,  



 
c) niezrealizowanie programu stażu lub niedbałe wypełnianie obowiązków wynikających z 

umowy.  

3. Beneficjent może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia również w przypadku rozwiązania umowy 

o dofinansowanie projektu podpisanej pomiędzy Beneficjentem, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Katowicach.  

§ 6 

 Postanowienia końcowe 

1. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień w niej zawartych, 

a także postanowień odrębnych umów stażowych zawartych z Organizatorem stażu.  

2. Wszelkie spory związane z interpretacją Umowy rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory 

będą rozstrzygane przed Sądem właściwym dla siedziby Beneficjenta. 

5. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. błędy i zaniedbania, czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno przez 

Uczestnika/ów stażu, Opiekuna stażu, jak i przez Organizatora stażu; 

b.  inne okoliczności wynikające z faktu odbywania stażu przez Uczestnika/ów stażu na terenie 

zakładu pracy Organizatora stażu. 

6.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

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

 Podpis Beneficjenta                                                     Podpis Opiekuna Stażu                           Podpis 

Organizatora stażu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do umowy z Opiekunem Stażu …………………… OPINIA Z PRZEBIEGU 

STAŻU w ramach projektu Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2” 

 

 

Opinia Pracodawcy o Stażyście dotycząca odbytego stażu 

w ramach projektu „Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Pan(i)………………………………………………,ur.dnia…………………………………………..,za

mieszkały(a).……………………………………………………PESEL …………………, odbył(a) 

staż w:……………………………………………………………...………………………………… 

(nazwa i adres Przedsiębiorcy) 

 

w terminie od………………………………………..do ……………………………………………..…, 

zgodnie z Umową nr………………….…………z dnia………………………………………………… 

 

Do obowiązków Stażysty należało: 

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

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

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

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

 

W trakcie stażu zawodowego Stażysta nabył następujące umiejętności praktyczne o charakterze 

zawodowym: 

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

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

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

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

Pan(i) …………………………………… (dobrze, źle, wzorowo, sumiennie itp.) wywiązywał(a) się z 

powierzonych 

zadań…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………….(krótki opis). 

 

……………………………………………… 

(podpis Pracodawcy i Opiekuna) 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do umowy z Opiekunem Stażu  

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………, niniejszym zobowiązuje się do 

zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych, do 

których mam lub będę miał dostęp w związku z wykonywaniem zadań wynikających z umowy  

Nr ……………….. z dnia ………………….. r. zarówno w trakcie wykonywania umowy, jak i po jej 

ustaniu. Ponadto oświadczam, że mam świadomość grożącej odpowiedzialności karnej w przypadku 

naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 

119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO). Jednocześnie, mam świadomość, że naruszenie zasad ochrony 

danych osobowych może stanowić podstawę do rozwiązania wykonywanej umowy oraz skutkować 

nałożeniem kary za każdy przypadek ww. naruszenia. 

 

 

 

 

 ............................................................. 

Podpis opiekuna stażu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
Załącznik nr 3 a) do Umowy w ramach Projektu: „Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2” 

 

 

…………………………………….. 

Pieczątka zakładu pracy 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODMIOTOWI PRZYJMUJĄCEMU NA STAŻ DODATKU 

DLA OPIEKUNA STAŻYSTY/TKI –JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Wniosek dotyczy umowy nr ……………………………………………. 
Zawartej w dniu…………………….. 

 

Dodatek dla opiekuna stażysty refundowany dla pracodawcy w kwocie  

 
………………………………………… zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. 

W okresie od …………………………. do ………………………………….. 

(należy wskazać okres za jaki przysługuje dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażysty) 
 

Za sprawowaniem opieki nad stażystą/stażystami: 

 
1)………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………….. 

3)………………………………………………………………………… 

 
Środki finansowe proszę przekazać na konto nr 

  -      -     -     -     -     -     

 

 

 
Oświadczam, że od dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażysty podatek dochodowy od osób 

fizycznych będę płacił we własnym zakresie zgodnie z obowiązującą mnie formą opodatkowania.  

 
 

.................................................                                  

…………………………………...................... 
    Miejscowość, data     Czytelny podpis osoby upoważnionej  

                                            do reprezentowania firmy  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 
Oświadczam, iż w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty nad 

Panem/Panią …………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko Uczestnika/uczestniczki projektu) 

 
Na podstawie umowy nr …………………………………………… 

 



 
W okresie od …………………………. do ………………………………….. 

(należy wskazać okres za jaki przysługuje dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażysty) 
 

 

1. Jestem świadomy, iż wypłata dodatku dla Opiekuna stażysty wynikać musi ze zwiększonego 
zakresu zadań (sprawowana opieka nad stażystą/ami).  

2. Oświadczam, że jako opiekun stażysty wykonuję dodatkowe zadania nie wynikające z działań na 

rzecz prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami możliwymi do refundacji. 
4. Oświadczam, że od dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażysty podatek dochodowy od osób 

fizycznych będę płacił we własnym zakresie zgodnie z obowiązującą mnie formą opodatkowania. 

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że zwrot ww. kosztów jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż 

informacje zawarte we wniosku oraz załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym.  
7. Wiarygodność Informacji podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 
 

                                                                                            .................................................                                  

…………………………………...................... 
    Miejscowość, data     Czytelny podpis osoby upoważnionej  

                                            do reprezentowania firmy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

…………………………………….. 

Pieczątka zakładu pracy 

 

 

Załącznik nr 3 b) do Umowy w ramach Projektu: „Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2” 

 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODMIOTOWI PRZYJMUJĄCEMU NA STAŻ DODATKU 

DLA OPIEKUNA STAŻYSTY/TKI  

 

Wniosek dotyczy umowy nr ……………………………………………. 

Zawartej w dniu…………………….. 
 

Dodatek dla opiekuna stażysty refundowany dla pracodawcy w kwocie  

………………………………………… zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. 
W okresie od …………………………. do ………………………………….. 

(należy wskazać okres za jaki przysługuje dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażysty) 

 

Za sprawowaniem opieki nad stażystą/stażystami: 
 

1)………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………….. 
3)………………………………………………………………………… 

 

 
Środki finansowe proszę przekazać na konto nr 

  -      -     -     -     -     -     

 

 

 
                                                                                            .................................................                                  

…………………………………...................... 

    Miejscowość, data     Czytelny podpis osoby upoważnionej  
                                            do reprezentowania firmy  

 

 

Załączniki: 
1. kserokopia umowy o pracę opiekuna stażu; 

2. kserokopia miesięcznej listy płac, dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań 

publicznoprawnych; 
3. dokument potwierdzający wysokość i fakt przyznania dodatku; 

4. Regulamin przyznawania dodatków u przedsiębiorcy – jeśli dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 c) do Umowy w ramach Projektu: „Zmiana kwalifikacji nowym życiowym celem 2” 

 

…………………………………….. 

Pieczątka zakładu pracy 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODMIOTOWI PRZYJMUJĄCEMU NA STAŻ KOSZTÓW 

WYNAGRODZENIA ODDELEGOWANEGO PRACOWNIKA  SPRAWUJĄCEGO  

OPIEKIEKĘ NAD CO NAJMNIEJ CZTEREMA STAŻYSTAMI/TKAMI 

 
Wniosek dotyczy umowy nr ……………………………………………. 

Zawartej w dniu…………………….. 

 
Dodatek dla opiekuna stażysty refundowany dla pracodawcy w kwocie  

………………………………………… zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. 

W okresie od …………………………. do ………………………………….. 
(należy wskazać okres za jaki przysługuje dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażystów) 

 

Za sprawowaniem opieki nad stażystą/stażystami: 

 
1)………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………….. 

3)………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………… 

 

 

 
Środki finansowe proszę przekazać na konto nr 

  -      -     -     -     -     -     

 

 
 

                                                                                       .................................................                                  

…………………………………...................... 

    Miejscowość, data     Czytelny podpis osoby upoważnionej  
                                            do reprezentowania firmy  

 

 

Załączniki: 

1. kserokopia umowy o pracę opiekuna stażu; 

2. kserokopia miesięcznej listy płac, dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań 
publicznoprawnych; 

3. dokument potwierdzający oddelegowanie do pełnienia funkcji opiekuna stażysty wraz z wymiarem 

oddelegowania; 

 

 

 


