UMOWA O STAŻ NR 1/2019
w ramach projektu „Zawód to podstawa 2”
zawarta dnia ……………… pomiędzy:
Zespołem Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10 , 96-100 Skierniewice, reprezentowanym
przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 - Henryka Kobyłeckiego, zwanym dalej Zespołem Szkół Nr 3, a
………………….. zamieszkałym ………….., PESEL: ………………………… będącym uczniem Technikum w
Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach, zwanym dalej Stażystą oraz Royal Bristol Sp. Z oo, ul.
Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa, reprezentowanym przez Kierownika Działu
Personalnego Panią Annę Śliwińską, zwanym w treści umowy Pracodawcą.
§1
Zespół Szkół Nr 3 kieruje, a Pracodawca zobowiązuje się do zorganizowania
i przeprowadzenia stażu zawodowego Stażysty, w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół
Nr 3 "Zawód to podstawa 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), bez nawiązania stosunku pracy między stażystą a
Pracodawcą.
§2
Staż, o którym mowa w § 1, odbędzie się w okresie od 1 do 26 lipca 2019 r.,
8 godzin dziennie, w łącznym wymiarze 150 godzin.
§3
Pracodawca zobowiązuje się do:
1. zapewnienia Stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi
i materiałów,
2. zapoznania Stażysty z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie
i higienie pracy oraz ochronie tajemnicy służbowej,
3. nadzoru nad wykonywaniem przez Stażystę powierzonych mu zadań i realizacją programu stażu,
4. wyznaczenia Opiekuna stażu uprawnionego do sprawowania opieki nad Stażystą odbywającym
staż, którego zadania zapisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawód to
podstawa 2”,
5. potwierdzenia odbycia stażu w prowadzonym przez Stażystę dzienniku stażu, przeprowadzeniu
praktycznego egzaminu udokumentowanego w protokole przebiegu egzaminu, wypełnienia
formularza monitoringu, wystawienia zaświadczenia o odbyciu stażu wraz z oceną uzyskaną przez
Stażystę.
6. Zaświadczenie o odbyciu stażu musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
b) cel i program stażu,
c) opis zadań wykonywanych przez stażystę,
d) opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu
e) ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu;
f) logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
§4
Zespół Szkół zobowiązuje się do:
1. ubezpieczenia się w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków w czasie trwania stażu,
2. reprezentowania interesów Stażysty oraz kontroli realizacji programu stażu zawodowego,
monitorowania przebiegu,
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3. przedstawienia Pracodawcy celów stażu oraz opracowanego we współpracy z Pracodawcą
programu stażu i zapoznania z nim Stażysty (Załącznik nr 6,7,8 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Zawód to podstawa 2”).
§5
Stażysta zobowiązuje się do:
1. przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawód to podstawa 2”,
w tym ustalonego czasu pracy oraz starannego wykonywania powierzonych obowiązków,
2. przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy oraz ustalonego
porządku pracy,
3. przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,
4. przystąpienia do egzaminu praktycznego i zaliczenia stażu zgodnie z Regulaminem rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie „Zawód to podstawa 2”.
5. utrzymywania informacji w poufności i nie ujawniania informacji w żaden sposób w całości lub
w części bez uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy. Stażysta zobowiązany jest wykorzystywać
ujawnione mu informacje w dobrej wierze i wyłącznie w celu związanym z realizacją tej Umowy.
§6
1. Na czas trwania stażu Zespół Szkół Nr 3 przyznaje Stażyście, będącemu Uczestnikiem projektu
"Zawód to podstawa 2", stypendium w kwocie 1 800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) z którego
Zespół Szkół Nr 3 dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Stypendium stażowe zostanie wypłacone na konto wskazane przez Stażystę po zakończeniu stażu
i złożeniu przez Stażystę dokumentacji stażowej zgodnie z regulaminem.
3. Dokumentacja stażowa obejmuje: a) dziennik stażu, b) zaświadczenie o ukończeniu stażu
zawodowego wystawione przez Pracodawcę c) protokół egzaminu praktycznego potwierdzający
nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych d) formularz monitoringu.
4. W przypadku nie odbycia stażu, nieuzasadnionego jego przerwania bądź nie przedłożenia
dokumentacji stażowej w określonym terminie Stażysta nie otrzyma stypendium stażowego
zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawód to podstawa 2”.
§7
1. Umowa niniejsza ma charakter cywilnoprawny i nie uprawnia stron do sądowego dochodzenia
zawarcia w oparciu o jej postawienia umowy o pracę, ani nawiązania stosunku pracy w oparciu o
inną podstawę.
2. Strony ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane na
drodze negocjacji.
3. Do czasu zakończenia negocjacji, określonych w §7 pkt 1, żadna ze stron nie skieruje sprawy na
drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.
4. Jeżeli strony nie uwzględnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje się, że
negocjacje pojednawcze zakończyły się bezskutecznie.
5. W razie skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zespołu Szkół Nr 3.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

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

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

………………………….

podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
podpis Stażysty*
podpis i/lub pieczęć osoby reprezentującej Pracodawcę
*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.
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