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UMOWA nr ……/G…/NH-STAŻ 

DOTYCZĄCA ODBYCIA STAŻU ZAGRANICZNEGO W RAMACH PROJEKTU  

„Nowe Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych.” 

nr POWR.04.02.00-00-0041/17  

realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej IV 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2  Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

Zawarta  w dniu ……………..r. pomiędzy: 

Fundacją Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 

reprezentowaną przez Piotra Kuźniaka - Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Realizatorem projektu” 

a 

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

(Imię i nazwisko) 

zamieszkałym/ą w:  .... ...... ...................................................., ul. ........................................................................ 

PESEL: ......................................................  

będącym/ą Uczestnikiem „Nowe Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla 

osób młodych” zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Stażystą”, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie udziału Uczestnika stażu w stażu zagranicznym organizowanym 

w ramach projektu „Nowe Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób 

młodych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Stażem zagranicznym w rozumieniu niniejszej umowy jest nabywanie przez Uczestnika stażu praktycznych 

umiejętności poprzez wykonywanie zadań na miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 
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Zadania wykonywane w ramach stażu muszą odpowiadać zadaniom wykonywanym przez osoby zatrudnione 

u danego pracodawcy na podstawie stosunku pracy. Celem stażu jest zdobycie lub uzupełnienie przez 

Uczestnika stażu kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. 

3. Staż zagraniczny odbywa się na podstawie Umowy o współpracy ponadnarodowej określającej zasady 

organizacji stażu zagranicznego, zawartej pomiędzy Realizatorem Projektu a Organizatorem stażu 

zagranicznego - ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………….  

4. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje Realizator Projektu, natomiast Organizator stażu wyznacza opiekuna, 

który udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 

5. Okres trwania pobytu za granicą i odbywania stażu zagranicznego zostaje ustalony na 45 dni, tj. od dnia 

…………………... do dnia ……………………. 

6. W  trakcie pobytu realizowane będą staże od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość realizacji stażu w 
weekendy ze względu na wymógł formy pracy w firmie, w której odbywa się staż i po wyrażeniu zgody na taką 
formę przez uczestnika projektu. Staż nie może trwać krócej niż 180 godzin i nie mniej niż przewiduje 
program stażu. 

7. Miejsce odbywania stażu wskazane będzie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wysokość stawki przypadającej na jeden dzień pobytu uczestnika w Niemczech w związku z realizacją stażu 

zagranicznego wynosi 218,22zł x 45 dni tj. łącznie 9 819,90 zł (słownie dziewięć tysięcy osiemset 

dziewiętnaście złotych 90/100). 

2. W ramach stawki jednostkowej za pobyt uczestnika zagranicą określonej w pkt. 1, Realizator projektu 

pokrywa w imieniu uczestnika koszty: 

1) Zakwaterowania, 

2) Ubezpieczenia OC,KL i NNW na czas pobytu zagranicą, 

3) Zakupu biletu komunikacji lokalnej za granicą, wynikające z konieczności przemieszczania się pomiędzy 

miejscem zakwaterowania, a miejscem/ami realizacji programu mobilności ponadnarodowej.  

4) Dodatkowe koszty związane z pobytem za granicą oraz realizacją IPD uczestnika:   

a) stypendium stażowe za okres pobytu w Niemczech tj. od …………………. do ……………………..w kwocie 

2 400,00 zł brutto wraz z narzutami (koszt całkowity, w tym składki ZUS) (słownie: dwa tysiące 

czterysta zł 00/100) wypłacane do 30 dni po zakończeniu stażu, pod warunkiem dostarczenia przez 

Uczestnika stażu listy obecności (potwierdzonych przez Organizatora stażu lub Partnera projektu) za 

okres obejmujący obecności za granicą oraz wypełnienia obowiązków uczestnika projektów 

wynikających z IV fazy projektowej realizowanej po powrocie do Polski. 

- Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, chyba że przyczyną nieobecności na 

stażu jest czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie 

opieki zdrowotnej, co zostanie udokumentowane przez Uczestnika odpowiednim zaświadczeniem 

lekarskim.  

- Wypłata środków, nastąpi na bankowe konto wskazane w osobnym oświadczeniu stażysty. 

b) dodatkowe wyjazdy, bilety wstępu, udział w wydarzeniach zgodnie z programem mobilności 

ponadnarodowej. 

3. W ramach stawki jednostkowej za pobyt uczestnika za granicą, uczestnik projektu otrzymuje wyżywienie (3 



 

Strona 3 z 5 

 

 

pełne posiłki dziennie) lub ekwiwalent żywieniowy o wartości do 3 posiłków na dzień. W przypadku 

otrzymywania ekwiwalentu na wyżywienie, środki te uczestnik powinien przeznaczyć na: 

a) Kieszonkowe żywieniowe – do 11,00 euro/dzień pobytu (razem 495,00 euro), obejmujące wydatki na trzy 

posiłki na dzień (śniadanie, obiad, kolacja). Środki przekazywane będą uczestnikowi w okresach średnio 

cotygodniowych w formie gotówki na miejscu przez Partnera projektu lub mentora. Wypłata środków 

następować będzie w każdy pierwszy roboczy dzień tygodnia. Wypłata kieszonkowego od drugiego 

tygodnia pobytu nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika stażu podpisanej listy obecności 

za każdy dzień pobytu zagranicą, potwierdzonej podpisem uczestnika i opiekuna stażu w Niemczech/ 

partnera projektu, za okres minionego tygodnia, do dnia wypłaty kieszonkowego.  

Kieszonkowe nie przysługuje za dni nieobecności na stażu lub w programie mobilności, chyba że przyczyną 

nieobecności na stażu jest czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym 

zakładzie opieki zdrowotnej, co zostanie udokumentowane przez Stażystę odpowiednim zaświadczeniem 

lekarskim. Kwota kieszonkowego za dni nieobecności, z przyczyn innych niż wskazane powyżej, zostanie 

pomniejszona o stawkę przypadającą na dzień nieobecności ramach kolejnej płatności. W przypadku 

nieprzestrzegania Regulaminu realizacji programu mobilności ponadnarodowej oraz zapisów niniejszej 

umowy kwota kieszonkowego na wyżywienie zostanie pomniejszona do wysokości 5,50 euro/dzień na 

kolejny tydzień pobytu stażysty. 

4. Realizator projektu zapewnia Uczestnikowi stażu dojazd na staż zagraniczny i z powrotem. 

§ 3 

Obowiązki Uczestnika stażu 

1. Uczestnik stażu podczas odbywania stażu zagranicznego zobowiązuje się: 
a) rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym w § 1  niniejszej Umowy, 

b) zapoznać się z programem stażu zagranicznego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 
z zakresem praw i obowiązków podczas stażu, 

c) przestrzegać ustalonego przez Organizatora stażu rozkładu czasu pracy,  
d) sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń 

Organizatora stażu i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z prawem,  
e) przestrzegać przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie pracy w szczególności regulaminu pracy, 

tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  
f) potwierdzać swoją obecność na stażu podpisując listę obecności, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy,  
g) dbać o dobro Organizatora stażu i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę, 
h) poinformować Fundację Imago o przerwaniu stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez 

dostarczenie do biura projektu lub do mentora grupy oświadczenia w formie mailowej. 
i) niezwłocznie informować Fundację Imago o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, 
j) zwrócić koszty organizacji stażu (w tym koszty dojazdu do Niemiec, ubezpieczenia, kieszonkowego, 

stypendium stażowego i pozostałych kosztów wskazanych w par. 2) pod rygorem dochodzenia należności 
na drodze sądowej, w przypadkach określonych w § 5 pkt.1. 

§ 4 

Obowiązki Organizatora stażu 
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1. Podstawowe obowiązki Organizatora stażu wobec Uczestnika stażu:  
a) przyjęcie na staż skierowanego przez Realizatora Projektu Uczestnika stażu, 
b) zapoznanie Uczestnika stażu z programem stażu oraz z zakresem praw i obowiązków podczas stażu, 
c) równe traktowanie Uczestnika stażu z pracownikami, 
d) zapewnienie Uczestnikowi stażu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników na określonym stanowisku pracy, oraz przeszkolenie i przygotowanie Uczestnika stażu na 
zasadach przewidzianych dla pracowników w obowiązujących przepisach prawa (w tym BHP, przepisy 
przeciwpożarowe), 

e) zapoznanie Uczestnika stażu z obowiązującym regulaminem pracy oraz innymi przepisami 
obowiązującymi u Organizatora stażu, w tym o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę, 

f) zapewnienia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, 
środków ochrony indywidualnej niezbędnych do odbycia stażu1, 

g) nie powierzanie Uczestnikowi stażu czynności lub zadań wykonywanych w warunkach szkodliwych lub 
uciążliwych dla zdrowia, 

h) zapewnienie należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem. 
i) zapewnienia Stażyście Opiekuna stażu; Opiekun ma obowiązek udzielać wskazówek i pomocy  

w wypełnianiu powierzonych zadań, 
j) Czas pracy Stażysty odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a 

w przypadku Stażysty będącego osobą z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną - 7 godzin na 
dobę i 35 godzin tygodniowo. 

§ 5 

1. Realizator Projektu na wniosek Organizatora stażu jest uprawniony do pozbawienia Uczestnika stażu 

możliwości kontynuowania stażu w udokumentowanych przypadkach: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika stażu, 

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy lub przepisach wewnętrznych 

Organizatora stażu, a w szczególności stawienia się na miejsce odbywania stażu w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu odbywania stażu 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.  

2. Przerwanie udziału w programie mobilności przez Uczestnika, uznaje się za uzasadnione, gdy nastąpiło z 

przyczyn losowych lub niezależnych od uczestnika, w szczególności w związku z wypadkami losowymi i 

koniecznością wcześniejszego powrotu do kraju ze względu na np. wypadek, nagłe zachorowanie uczestnika 

lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć członka najbliższej rodziny, podjęcie zatrudnienia, powrót do 

systemu edukacji, konieczność stawienia się na wezwanie polskiej instytucji publicznej, znaczna szkoda w 

mieniu uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny w miejscu zamieszkania powstała w wyniku zdarzenia 

losowego lub w następstwie przestępstwa, itp. 

3. Przerwanie udziału z powodów innych, niż określone w punkcie 2, uznaje się za nieuzasadnione i skutkuje 

zwrotem kosztów uczestnictwa określonych w par.2. 

 
§ 6 

                                                           

1
 Na wniosek Uczestnika stażu istnieje możliwość refundacji kosztów zakupu odzieży ochronnej do kwoty 15 euro w 

przypadku posiadania odzieży własnej przez uczestnika. 
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Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika stażu w czasie 

odbywania przez niego stażu. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Pracy, Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 
r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 w 
sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 poz. 1160). 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Realizatora Projektu 
Sądy Powszechne. 

§ 8 

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

 

 

REALIZATOR PROJEKTU     UCZESTNIK STAŻU 

 

  

 


