
REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

realizowanych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata
2019-2020” Współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi

priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.1. Aktywna integracja  dla
poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych –

ZIT
Numer projektu: RPSL.09.01.01-24-032E/17

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacji staży zawodowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i

warunki organizacji staży realizowanych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego  na  lata  2019-2020”,  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  celem  nabycia  przez
uczestnika  projektu  umiejętności  praktycznych  do  wykonywania  zadań  w  miejscu
pracy.

2. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i  podniesienie kwalifikacji i  kompetencji
zawodowych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkających na terenie Miasta
i Gminy Zawiercie w szczególności na terenach zdegradowanych, osób  pozostających
bez pracy lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na
rynku pracy. 

3. Celem organizowanych staży jest zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności
zawodowych  dostosowanych  do  potrzeb  rynku  pracy  oraz  zwiększenie  szans  na
podjęcie zatrudnienia przez uczestniczki/ków projektu.

4. Staże zawodowe należy przeprowadzić w okresie: luty - lipiec 2020.
5. Realizatorem  stażów  dla  uczestników/czek  projektu  jest  Stowarzyszenie  Zawiercie

OdNowa.
6. Do  odbycia  stażu  kierowanych  jest  12  uczestników/czek  projektu,  wobec  których

zaplanowane  formy  wsparcia  przewidują  aktywizację  zawodową  w  formie  stażu
zawodowego.

§ 2. Słownik pojęć
Dziennik stażu – dokument, w którym zapisane są wszystkie zajęcia i czynności wykonywane
przez  stażystę,  potwierdzający  realizację  celów  i  zadań  określonych  w  programie  stażu
zawodowego; 
Opiekun Stażysty – osoba wyznaczona przez pracodawcę, sprawująca nadzór nad stażystą
oraz  prawidłową  organizacją  i  przebiegiem  stażu,  zgodnie  z  przyjętym  programem  stażu
zawodowego; 
Pracodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub inną, osoba fizyczna będąca
właścicielem przedsiębiorstwa, zakładu usługowego, warsztatu itp. oraz instytucja działająca
w branżach zgodnych z kierunkiem kształcenia zawodowego stażystów, w której odbędą oni
staże zawodowe; 
Program stażu zawodowego – opis zadań i czynności umożliwiających zapoznanie stażysty
ze  specyfiką  środowiska  zawodowego,  zasadami  funkcjonowania  organizacji  działającej  w
warunkach gospodarczych, poznanie zasad organizacji pracy oraz kształtowania konkretnych
umiejętności  zawodowych  związanych  bezpośrednio  z  miejscem  odbywania  stażu  i
kierunkiem kształcenia zawodowego;



Realizator  stażu  -  Stowarzyszenie  Zawiercie  OdNowa z  siedzibą  w  Zawierciu  przy
ul. Południowej 3A, NIP: 649-231-64-55, REGON: 383969112, wpisane przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie  –  XVII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  do  Rejestru
stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000795507
Staż –  forma  nabywania  umiejętności  do  samodzielnego  wykonywania  pracy,  nabycie
doświadczenia  w  środowisku  pracy  przez  uczestnika  projektu  zwiększająca  szansę  na
uzyskanie  zatrudnienia  poprzez  wykonywanie  zadań  bez  nawiązywania  stosunku  pracy  z
pracodawcą przez okres co najmniej 3 miesięcy; 
Stażysta –  uczestnik  projektu,  który  dobrowolnie  zgłosił  chęć  uczestnictwa  w  stażach
zawodowych i podpisał trójstronną umowę o realizację stażu zawodowego; 
Stypendium stażowe –  należy  przez  to  rozumieć  wynagrodzenie  wypłacane  stażyście  za
realizację w ramach projektu stażu.
Umowa  trójstronna  o  staż  zawodowy –  umowa  zawarta  pomiędzy  Stowarzyszeniem
Zawiercie OdNowa, pracodawcą a stażystą określająca zasady odbywania stażu zawodowego
przez uczestnika projektu u danego pracodawcy; 
Zakład pracy – jednostka techniczno-organizacyjna będąca miejscem zatrudnienia, w której
odbywa się proces pracy (określenie stosowane w znaczeniu przedmiotowym). 

§ 3. Cele stażu zawodowego
Celem stażu zawodowego jest: 

 poszerzenie  wiedzy  zdobytej  podczas  kursu  zawodowego  realizowanego  w  ramach
projektu i  rozwijanie  umiejętności  wykorzystania  jej  w praktyce  (integracja  wiedzy
teoretycznej z praktyczną);

 poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy; 
 przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy i odpowiedzialności za powierzone

zadania; 
 poznanie własnych możliwości na rynku pracy; 
 pobudzanie  aktywności  indywidualnej,  przy  równoczesnym  rozwijaniu  w  nich

przedsiębiorczości;
 nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie

poszukiwania pracy;
 ułatwienie  zdobycia  doświadczenia  zawodowego  oraz  stworzenie  możliwości

zatrudnienia  u  pracodawcy  przyjmującego  uczestnika  projektu  na  staż,  po  jego
odbyciu.

§ 4. Organizacja staży zawodowych
1. Na staż mogą zostać skierowane osoby spełniajcie następujące kryteria:

a) mają ukończone 18 lat;
b) bezrobotne,  nieaktywne  zawodowo,  nie  prowadzące  własnej  działalności

gospodarczej,
c) będące mieszkańcami powiatu zawierciańskiego,
d) będące uczestnikami projektu, wobec których zaplanowano aktywizację zawodową

w formie stażu;
e) osoby  zagrożone  wykluczeniem  społecznym,  w  tym  osoby  z

niepełnosprawnościami.
2. Staż  odbywa  się  na  podstawie  trójstronnej  pisemnej  umowy  (której  wzór  stanowi



Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), pomiędzy Realizatorem stażu, Pracodawcą i
Stażystą, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres
trwania  stażu,  wysokość  przewidywanego  stypendium,  miejsce  wykonywania  prac,
oraz zakres obowiązków stażysty.

3. Staż nie będzie organizowany u pracodawcy, który znajduje się w stanie likwidacji lub
upadłości,  posiada nieuregulowane należności  wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz
Gminy.

4. Integralną  częścią  umowy  jest  program  stażu,  (stanowiący  Załącznik  nr  2  do
niniejszego Regulaminu) opracowany przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Realizatorem
stażu,  a  następnie  przedkładany  do  podpisu  stażysty.  Program  stażu  jest
opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

5. Pracodawca na etapie przygotowań do stażu wyznacza Opiekuna stażu, który zostaje
przydzielony  Stażyście  i  wprowadza  go  w  zakres  obowiązków  oraz  zapoznaje  z
zasadami  i  procedurami  obowiązującymi  w  organizacji  (w  tym  z  zasadami  BHP  i
przeciwpożarowymi),  w  której  odbywa  staż,  a  także  monitoruje  realizację
przydzielonego  w  programie  stażu  zakresu  obowiązków  i  celów  edukacyjno-
zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników
i  stopnia  realizacji  zadań.  Opiekun  stażysty  jest  wyznaczany  po  stronie  podmiotu
przyjmującego na staż. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 na jednego Opiekuna nie może przypadać więcej niż trzech stażystów.1

6. Koszty  wynagrodzenia  opiekuna  stażysty  stanowią  refundację  kosztów podmiotowi
przyjmującego  na  staż  dodatku  do  wynagrodzenia  opiekuna  stażysty  do  wysokości
10%  zasadniczego  wynagrodzenia  wraz  z  wszystkimi  składkami  wynagrodzenia
wynikającymi ze zwiększenia zakresu zadań (jednak nie więcej niż 500 zł brutto), przy
czym  dopuszcza  się  możliwość  zawarcia  z  opiekunem  stażysty  odrębnej  umowy
cywilnoprawnej.

7. Wysokość  refundacji,  o  której  mowa  w  pkt.  7  niniejszego  paragrafu  ustala  się  na
podstawie  przedłożonego  przez  Pracodawcę  zaświadczenia  potwierdzającego
zatrudnienie,  wysokość  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wysokość  przyznanego
dodatku na zwiększenie  zakresu zadań wynikających z  opieki  nad grupą stażystów
oraz wypłacane proporcjonalnie do liczby godzin stażu realizowanych przez stażystów.

8. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na
etapie przygotowań do realizacji programu stażu.

9. Na podstawie podpisanych trójstronnych umów uczestnicy projektu kierowani są na
staże do odpowiednich pracodawców.

10. Przed przystąpieniem do stażu Pracodawca kieruje Stażystę na badania lekarskie w
celu stwierdzenia  zdolności  do odbywania  stażu.  Koszty  badań finansuje  Realizator
stażu. Realizator stażu przewiduje środki na finansowanie badań lekarskich Stażysty w
wysokości 100,00 zł brutto (słownie: stu złotych brutto). Faktura za badania lekarskie
powinna określać Realizatora stażu jako nabywcę. 

11. Przed  przystąpieniem  do  stażu  Pracodawca  organizuje  Stażyście  szkolenie  BHP
niezbędne do rozpoczęcia pracy przez Stażystę na danym stanowisku pracy.  Koszty
szkolenia  BHP  finansuje  Realizator  stażu.  Realizator  stażu  przewiduje  środki  na
finansowanie  szkolenia  BHP  Stażysty  w  wysokości  75,00  zł  brutto  (słownie:
siedemdziesięciu pięciu złotych brutto).  Faktura za szkolenie BHP powinna określać

1 Kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, nie uwzględniają kosztów po stronie realizatora stażu



Realizatora stażu jako nabywcę. 
12. Realizator stażu, na podstawie informacji dotyczącej niezbędnej odzieży ochronnej dla

Stażysty przekazanego przez Pracodawcę, wypłaca mu środki na ten cel. Po dokonaniu
stosownych  zakupów  Pracodawca  dostarcza  Realizatorowi  stażu  szczegółową  listę
zakupionej odzieży ochronnej wraz z dowodem księgowym wystawioną bezpośrednio
na  Realizatora  stażu  np.  fakturą  VAT.  Realizator  stażu  przewiduje  środki  na  zakup
odzieży ochronnej  dla  Stażysty  w wysokości  100,00 zł  brutto  (słownie:  stu złotych
brutto).

13. Okres  trwania  stażu  dla  jednego  uczestnika  wynosi  5  miesięcy;  czas  pracy
odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w
przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

14. Stażysta  nie może,  co  do zasady,  odbywać stażu w niedzielę i  święta  oraz  w porze
nocnej lub w systemie innym niż jednozmianowy lub w godzinach nadliczbowych, przy
czym Realizator stażu musi wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta oraz
w  porze  nocnej  lub  w  systemie  pracy  zmianowej,  o  ile  charakter  pracy  w  danym
zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy.

15. Z  tytułu  odbywania  stażu  Stażyście  przysługuje  stypendium  stażowe  w  wysokości
120% zasiłku dla bezrobotnego tj. 1.033,68 zł brutto2, (słownie: tysiąc trzydzieści trzy
złote i sześćdziesiąt osiem groszy) za każdy miesiąc stażu zrealizowanego zgodnie z
ustalonym programem, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160
godzin miesięcznie3 - w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość
stypendium  ustala  się  proporcjonalnie.  Stypendium  jest  finansowane  w  ramach
środków z  Unii Europejskiej.

16. Stażyści  pobierający  stypendium  stażowe  w  okresie  odbywania  stażu  podlegają
obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnym,  rentowym  i  wypadkowym.  Składki  na
ww. ubezpieczenia odprowadza Realizator stażu. Realizator stażu zgłasza stażystę do
ubezpieczenia zdrowotnego.

17. Osobie  odbywającej  staż  przysługują  2 dni  wolne za każde 30 dni  kalendarzowych
odbytego stażu.

18. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena przebiegu stażu (stanowiąca Załącznik
nr 3 do niniejszego Regulaminu), uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.
Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.

§ 5. Obowiązki Realizatora stażu
Realizator stażu ma obowiązek:

1) skierowania Stażysty do odbycia stażu zawodowego;
2) ustalenia  właściwego  programu  stażu,  zgodnego  z  kierunkiem  kształcenia

zawodowego uczestnika projektu; 
3) utrzymywania bieżącego kontaktu z zakładem pracy w zakresie przebiegu stażu;
4) sfinansowania kosztów badań lekarskich, o których mowa w § 4 pkt 11;
5) sfinansowania kosztów szkoleń BHP, o których mowa w § 4 pkt 12;
6) sfinansowania poniesionych przez Pracodawcę kosztów zakupu odzieży ochronnej dla

Stażysty, o których mowa w § 4 pkt 13;

2 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych w
całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż (pełna kwota stypendium stażowego to 1.330,55 zł).
3 W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin
miesięcznie. 



7) wypłacenia  Stażyście,  po  każdym  zakończonym  miesiącu  stażu,  stypendium  w
wysokości  1.033,68  zł  brutto  (słownie:  tysiąc  trzydzieści  trzy  złote  i  sześćdziesiąt
osiem  groszy)  z  zastrzeżeniem,  że  jego  wysokość  może  być  zmniejszona
proporcjonalnie do nieusprawiedliwionych nieobecności oraz z zastrzeżeniem § 4 pkt
15; Stażysta zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej
niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie
odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują
im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;

8) ustalania i  opłacania  składek na ubezpieczenia społeczne za Stażystę pobierającego
stypendium oraz zgłoszenia Stażysty do ubezpieczenia zdrowotnego;

9) sprawowania  nadzoru  nad  odbywaniem  stażu i  monitorowania  prawidłowości  jego
przebiegu;

10)objęcia Stażysty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków;
11)zapoznania Stażysty z jego obowiązkami i uprawnieniami;
12)wydania  Stażyście  zaświadczenia  o  odbyciu  stażu  wystawionego  na  podstawie

otrzymanej od Pracodawcy opinii; 
13)przestrzegać przepisów zawartych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku przy na
lata 2014-2020”.

§ 6. Obowiązki pracodawcy
Pracodawca ma obowiązek: 

1) wyznaczenia Opiekuna Stażysty; 
2) zorganizowania stażu i nadzorowania jego przebiegu w sposób sprzyjający poznaniu

zawodu w zakresie zgodnym z kierunkiem kształcenia zawodowego, które ukończył
Stażysta w ramach projektu;

3) zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem;
4) zapewnienia Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy,

jak  i  nabycia  nowych  umiejętności  specyficznych  dla  zawodu/specjalności  oraz
powierzanie  mu  zadań  odpowiadających  predyspozycjom  psychofizycznym  i
zdrowotnym, poziomowi wykształcenia oraz kwalifikacjom i doświadczeniu; 

5) zapewnienia  Stażyście  bezpiecznych i  higienicznych warunków odbywania  stażu na
zasadach przewidzianych dla pracowników; 

6) zapewnienia Stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla
pracowników; 

7) przeprowadzenia szkolenia  stanowiskowego Stażysty oraz  przeszkolenia  w zakresie
BHP  i  przepisów  przeciwpożarowych,  oraz  zapoznania  Stażysty  z  obowiązującym
regulaminem pracy, programem stażu i innymi przepisami obowiązującymi w miejscu
odbywania stażu; 

8) przydzielenia  Stażyście,  na  zasadach  przewidzianych  dla  pracowników,  odzieży  i
obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny
osobistej;

9) przedłożenia  Realizatorowi  stażu  w  formie  pisemnej  wykazu  planowanej  do
zakupienia  odzieży  ochronnej  dla  Stażysty,  w  celu  weryfikacji  celowości  takiego
zakupu.  Wykaz  należy  przedłożyć  w terminie  do  7  dni  od rozpoczęcia  stażu przez
uczestnika projektu; 

10) niezwłocznego zakupu odzieży ochronnej dla przyjętego Stażysty;
11) dostarczenia  Realizatorowi  stażu  w  terminie  5  dni  od  zakończenia  zakupów

dokumentów  potwierdzających  zakup  odzieży  ochronnej:  szczegółowej  listy



zakupionych przedmiotów wraz z dowodami księgowymi np. fakturami;
12) niezwłocznego, pisemnego poinformowania Realizatora stażu, nie później jednak niż w

ciągu  5  dni,  o  przerwaniu  odbywania  stażu,  o  każdym  dniu  nieusprawiedliwionej
nieobecności Stażysty oraz o innych zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu;

13) udzielenia na pisemny wniosek Stażysty dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. W ostatnim
miesiącu odbywania stażu Pracodawca zobowiązany jest udzielić dni wolnych przed
upływem terminu zakończenia stażu;

14) niezwłocznego bezpośredniego poinformowania Realizatora stażu o przerwaniu odby-
wania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty oraz o innych
zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu (informacja taka powinna zostać dodatko-
wo przekazana w formie pisemnej w terminie 3 dni od wystąpienia omawianych oko-
liczności);

15) pozostawania w stałym kontakcie  z  koordynatorem projektu oraz  przedstawicielem
Realizatora stażu i zgłaszanie im wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji
stażu; 

16) umożliwienia  kontroli  stażu  koordynatorowi  projektu  oraz  przedstawicielowi
Realizatora stażu;

17) monitorowania realizacji programu stażu i jego celów edukacyjnych oraz oceny stażu;
18) umieszczenia w miejscu odbywania stażu (o ile jest to możliwe) oznaczenia miejsca

stażu  zawierającego  informacje  o  projekcie  i/lub  innych  materiałów  promocyjnych
projektu w przypadku otrzymania tych materiałów od Realizatora stażu;

19) wystawienia  Stażyście  zaświadczenia  oraz  opinii  o  odbytym  stażu  (którego  wzór
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zakończenia stażu, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych w ramach
stażu i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu oraz do przekazania
jej (w tym samym terminie) Realizatorowi stażu;

20) przedkładania do Realizatora stażu oryginału listy obecności (stanowiąca załącznik nr
5 do niniejszego Regulaminu) podpisywanej przez Stażystę,  nie później niż  do 5-go
dnia od zakończenia miesiąca; 

21) umożliwienia Stażyście zgłaszania się na wezwania do Urzędu Pracy.

§ 7. Obowiązki stażysty
Stażysta ma obowiązek:

1) podjęcia stażu we wskazanym terminie i miejscu jego odbywania;
2) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu,

stosowania się do poleceń Pracodawcy i Opiekuna, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami
prawa;  bieżącego  prowadzenia  dziennika  stażu  (stanowiącego  załącznik  nr  4  do
niniejszego Regulaminu)

3) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz regulaminu
pracy obowiązującego w zakładzie pracy;

4) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u Pracodawcy, w szczególności zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

5) dbania  o  dobro  zakładu  pracy  oraz  zachowania  w  tajemnicy  informacji,  których
ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę;

6) przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
7) przestrzegania regulaminu staży zawodowych; 
8) niezwłocznego  zawiadomienia  Pracodawcy  (za  pośrednictwem  Opiekuna  Stażysty)

oraz koordynatora projektu i przedstawiciela Realizatora stażu o swojej nieobecności



na stażu i jej przyczynach; 
9) niezwłocznego  informowania  Realizatora  stażu  o  wszelkich  nieprawidłowościach w

realizacji stażu;
10)niezwłocznego  poinformowania  Realizatora  stażu  o  zmianie  danych  osobowych  i

danych  kontaktowych  np.  nazwiska,  adresu  zamieszkania,  adresu  poczty
elektronicznej, numeru telefonu;

11)pisemnego poinformowania Realizatora stażu o przerwaniu stażu w ciągu 7 dni od daty
zaistnienia  tego  faktu,  poprzez  dostarczenie  stosownego  oświadczenia.  Za  dzień
dostarczenia  wymaganego  oświadczenia  uważa  się  datę  jego  wpływu  do  biura
Realizatora stażu;

12)przedłożenia  koordynatorowi  projektu  i  przedstawicielowi  Realizatora  staży  po
zakończeniu stażu sprawozdania z odbytego stażu oraz uzupełnionego dziennika stażu,
w którym zapisane są wszystkie czynności i  zadania wykonywane przez Stażystę w
zakładzie pracy i potwierdzone stosownym podpisem Opiekuna Stażysty;

13)uzupełnienia braków w dzienniku stażu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w jego prowadzeniu np. brak podpisów, dat, zadań, niespójne daty.

§ 8. Rezygnacja
1. Stażysta  ma  prawo  do  rezygnacji  z  udziału  w  stażu  zawodowym  bez  ponoszenia

odpowiedzialności  finansowej  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  rezygnacja  wynika  z
przyczyn  uniemożliwiających  zrealizowanie  programu  stażu,  w  szczególności
spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub innych przyczyn losowych.

2.  Realizator  stażu  na  wniosek  Pracodawcy  po  zasięgnięciu  opinii  Pracodawcy  i
wysłuchaniu  Stażysty,  może  pozbawić  go  możliwości  kontynuowania  stażu  w
przypadku: 
a) nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty podczas więcej niż jednego dnia stażu, 
b) 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 lub spożywania w
miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

c) nieusprawiedliwionej  nieobecności  trwającej  powyżej  30%  czasu  trwania  stażu
uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

3. Zmiana  miejsca  zamieszkania  w  trakcie  trwania  stażu  poza  terenem  powiatu
zawierciańskiego skutkuje przerwaniem stażu.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, związane z organizacją i realizacją

staży zawodowych, w tym dotyczące praw i obowiązków uczestników, rozstrzygane są
przez Realizatora stażu.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla
jego wprowadzenia.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wykaz załączników:
1. załącznik nr 1 – Wzór umowy trójstronnej
2. załącznik nr 2 - Program stażu
3. załącznik nr 3- Ocena przebiegu stażu



4. załącznik nr 4- Dziennik stażu
5. załącznik nr 5- Lista obecności
6. załącznik nr 6- Opinia o odbytym stażu


