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REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU
W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”

Projekt „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”
Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0426/15; 

Priorytet:  IX. Włączenie społeczne;    Działanie:  9.1. Aktywna integracja  
Poddziałanie:  9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  udziału  uczestników  projektu  w  stażach  zawodowych
organizowanych w ramach projektu „Centrum Aktywizacji Zawodowej W Sławkowie”.

2. Staż  -  oznacza  nabywanie  przez  osobę  niezatrudnioną  (w  tym  osoby  zarejestrowane  jako  
bezrobotne)  umiejętności  praktycznych  do  wykonywania  pracy  przez  wykonywanie  zadań  
w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

3. Realizacja stażu odbywa się na podstawie umowy trójstronnej, zawartej pomiędzy Beneficjentem  a  
Pracodawcą oraz Uczestnikiem projektu – Stażystą. 

4. Staże zawodowe będą odbywały się w okresie od września 2016 r. do marca 2018 r.

5. W trakcie stażu zawodowego Uczestnik/Uczestniczka Projektu będzie miał możliwość wykorzystania
w praktyce wiedzy zdobytej  w ramach szkoleń zawodowych oraz zdobyć nowe doświadczenie  
zawodowe.

6. Każdy z uczestników będzie powiadomiony o 3 kolejnych rozmowach rekrutacyjnych. Jeśli uczestnik
nie stawi się na trzech kolejnych terminach traci prawo do rozmów o staż.

7. Uczestnik / uczestniczka  zobowiązany  jest również do samodzielnego szukania miejsca stażowego
na otwartym rynku pracy.

8. Uczestnik stażu podczas szukania miejsca stażowego oraz przez cały okres trwania stażu będzie
podlegał opiece trenera zatrudnienia wspieranego ( coacha)

WARUNKI UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH
§ 2

                  
                                                                                            
                                                                                  
                                                                                             Biuro Projektu:
                                                      „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”
                                                            ul. Mały Rynek 6 i 7 41-260 Sławków tel. Kom. +48 530 290 175 
                                                                     www.caz.opokas.pl          cazslawkow@opokas.pl
                                             Lider: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
   Partner: Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego „KLUCZ” ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark

http://www.psolkusz.pl/
mailto:cazslawkow@opokas.pl


                                                            „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”
                                      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu  Społecznego
                        w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na lata 2014 – 2020.  Włączenie społeczne.                      

1. W stażach zawodowych weźmie udział 54 z 96 Uczestników/Uczestniczek projektu, w tym:

–  dla 54 osób przewidziano 5-miesięczny staż.

–  Wśród osób biorących udział w stażach zawodowych  będą również osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

2. Udział  w  stażach  zawodowych  organizowanych  przez  Beneficjenta  przewidziany  jest  tylko  
i  wyłącznie  dla  tych  Uczestników/Uczestniczek  projektu,  którzy  zakończyli  uczestnictwo  w
zaplanowanych w projekcie szkoleniach zawodowych. Nie mają możliwości udziału w stażach osoby,
które przerwały udział w projekcie, bądź nie podeszły do egzaminów kończących poszczególne kursy.

3. Wybór Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wezmą udział  w stażach będzie dokonywany na
podstawie następujących kryteriów:

- frekwencji na poszczególnych kursach (w tym przyczyn i ilości nieobecności na zajęciach);

- zakończenia udziału w kursie zawodowym 

-rekomendacji  doradcy zawodowego,psychologa oraz coacha dokonanej na podstawie konsultacji
indywidualnych Uczestnikami/Uczestniczkami projektu.

4.      Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w oparciu o:

- wyniki  badań  lekarskich  (zdolność  do  pracy  na  danym stanowisku,  ewentualnie  zaświadczenie
celowości stosowania skróconej normy czasu pracy);

- preferencje Uczestników,

- predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne,

- poziom wykształcenia,

- dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

5. Uczestnik  Projektu  odbywający  staż,  zobowiązany  będzie  do  wykonywania  powierzonych  mu
czynności  lub zadań w wymiarze nieprzekraczającym - 8 godzin na dobę i  40 godzin tygodniowo
(Zgodnie  z  art.  15 ustawy z dnia  27 sierpnia  1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), przy czym czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i
35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający 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.

6. Na wniosek Stażysty, Pracodawca zobowiązany będzie do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni
za  każde  30  dni  kalendarzowych  odbywania  stażu.  Za  tak  udzielone  dni  wolne  przysługuje
stypendium.
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7. Staż odbywać się będzie w oparciu o program, który będzie określał:

a) Zakres zadań wykonywanych przez Stażystyę;

b) Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

c) Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

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

8. Stażysta zobowiązany będzie do:

a)    Przestrzegania ustalonego przez Pracodawcę rozkładu czasu pracy;

b)   Sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się
do  poleceń  Pracodawcy  i  Opiekuna(  coach),  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  
z prawem;

c) Przestrzegania  przepisów  i  zasad  obowiązujących  pracowników  zatrudnionych  
w  zakładzie  pracy,  w  szczególności  regulaminu  pracy,  tajemnicy  służbowej,  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

          d)       Sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje 
        o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

WARUNKI WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO
§ 3

1. Beneficjent wypłaca Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż comiesięczne stypendium 
(stypendium przysługuje osobie odbywającej staż również za czas przebywania na zwolnieniu 
lekarskim), na które przeznacza kwotę 1.100,00 zł brutto (tysiąc sto złotych 00/100 gr.). Stypendium 
wypłacane będzie po zakończeniu każdego miesiąca, proporcjonalnie do przepracowanego okresu, 
po przedstawieniu przez Stażystę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Pracodawcę kopii 
listy obecności na stażu. Lista obecności powinna zostać przedłożona do Beneficjenta w terminie 5 
dni po zakończeniu danego miesiąca.

2. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i 
mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje 
stypendium.

3. Stypendium, o którym mowa powyżej będzie wypłacane Stażyście przez Beneficjenta na wskazany 
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przez Stażystę rachunek bankowy albo w kasie w siedzibie Beneficjenta w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. 

4. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na 
koncie Projektowym.

§ 4

1. Uczestnik Projektu pobierający stypendium 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.). Podstawą 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Stażysty stanowi kwota wypłacanego stypendium, 
jeżeli z zawartej umowy na realizację stażu wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia.

2. Uczestnik projektu pobierający stypendium traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy na podstawie przepisów ustawy 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.).

ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 5

1. Beneficjent na wniosek Pracodawcy może pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania stażu w 
przypadku: 
- nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
- naruszenia przez Stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w 
szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
narkotyków lub środków psychotropowych bądź spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków 
lub środków psychotropowych.

– - usprawiedliwionej nieobecności mającej długoterminowy charakter, uniemożliwiającej zrealizowanie
programu stażu.

2. Poza przypadkami wymienionymi w pkt 1. rozwiązanie umowy stażowej może nastąpić 
w wyniku:
- podjęcia pracy zarobkowej przez Stażystę podczas odbywania stażu, 
- przerwania stażu przez Stażystę w przypadku niezrealizowania przez Pracodawcę warunków o
dbycia stażu, po wysłuchaniu obu stron umowy tj. Stażysty i Pracodawcy.
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§ 6

1. Stażysta, który w trakcie trwania stażu podjął pracę w oparciu o stosunek pracy, stosunek 
cywilnoprawny lub rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, z dniem 
podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej kończy udział w 
Projekcie. W takiej sytuacji umowa stażowa ulega rozwiązaniu.

2. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Stażysta zobowiązany jest do dostarczania do
Beneficjenta w ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających tę okoliczność: kopię umowy o pracę, 
kopię umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kserokopie 
powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Stażysta może rozwiązać umowę stażową w wyniku ważnych zdarzeń losowych, dotyczących jego
osoby lub członka jego rodziny, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie. Rozwiązanie 
umowy może odbyć się tylko w oparciu o stosowne dokumenty, przedstawione przez Stażystę. Za 
zdarzenia losowe przyjmuje się w szczególności chorobę lub pogorszenie stanu zdrowia Stażysty 
lub  chorobę  członka  rodziny  Stażysty,  która  uniemożliwiałaby  odbywanie  stażu.  Beneficjent  
zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających  
rezygnację Stażysty poprzez żądanie od niego przedstawienia stosownych dokumentów  
potwierdzających te okoliczności (w szczególności zaświadczenia lekarskiego). 

§ 7

1. Wzory dokumentów stażowych zostaną zamieszczone przez Beneficjenta na stronie internetowej:   
www.cazslawkow.pl.

§ 8
1. Wszelkie obowiązki i prawa wynikające z umowy stażowej oraz związane z nią płatności, nie mogą 

być przenoszone na rzecz osób trzecich.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami, które mogą wyniknąć na w 

trakcie przebiegu stażu, Strony będą dążyły do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sprawy na 
drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia każda ze Stron może poddać sprawy
sporne pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Beneficjenta.

Zatwierdzone przez:..................................
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