
Strona
1

Załącznik nr 2 do regulaminu organizacji staży w ramach projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji 

społecznej na terenie miasta Zawiercie”

UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 

Zawarta w Zawierciu dnia ………………… r. pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu

z siedzibą przy, ul. Piłsudskiego 47, 42 – 400 Zawiercie, reprezentowanym przez: 

Pana Zygmunta Knopika – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu,
a 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- zwanym dalej Pracodawcą

o treści następującej:
§1

Strony  w  ramach  niniejszej  umowy  zobowiązują  się  do  wspólnej  organizacji   zajęć 
praktycznych (stażu) na stanowisku: …………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………...……………………… 
w: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………... 
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawiercie, w ramach projektu: 
„Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu zobowiązuje się do:
- wyznaczenia osoby do kontaktu w przypadku wystąpienia problemów dotyczących stażysty, 
…………………………………………………… (wpisać imię i nazwisko, telefon służbowy)
- wypłaty stypendium stażowego i opłacenia składek ZUS w okresie odbywania stażu,
- zapewnienia badań lekarskich niezbędnych do podjęcia stażu na ww. stanowisku.
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§3
(Pracodawca)……………………………………………………………... zobowiązuje się do:
-  umożliwienia  odbycia  stażu………………………………..(wpisać  komu)  zgodnie  
z odrębnie ustalonym program stażu;
- wyznaczenia osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad stażystą/tką, 
- określenia zakresu prac zgodnych z przedstawionym programem stażu; 
-sprawowania  kontroli  nad  pracą  stażystów  oraz  kierowanie  zakresem  nabywanych 
umiejętności;
- zapewnienia miejsca/stanowiska do odbywania stażu
- zapewnienia odzieży ochronnej w razie potrzeby;
- wystawienia opinii po odbytym stażu (załącznik nr 2 do umowy),
-  potwierdzenie  comiesięczne sprawozdania z przebiegu staży stażysty (załącznik nr 1 do 
umowy)
-  dostarczenia list obecności stażystów do Biura Projektu najpóźniej do 5-go dnia każdego 
następnego miesiąca.

§5
Inne ustalenia dotyczące organizacji stażu: 
- strony przyjmują, iż każdy stażysta  przepracuje w miesiącu (w okresie 30 dni) 40 godz. 
tygodniowo, a w przypadku stażystów posiadających umiarkowany lub znaczny stopień 
niepełnosprawności (w okresie 30 dni) 35 godz. tygodniowo.  
- osoba odpowiedzialna za nadzór nad pracą stażystów ma prawo przerwać staż z powodów 
złego zachowania, niedostosowania się do zasad obywania stażu. O ile zaistnieje taka 
sytuacja, osoba nadzorująca niezwłocznie poinformuje opiekuna stażu w MOPS w Zawierciu 
(osoba z § 2).

§6
Umowę niniejszą zawarto na czas określony od dnia ………………… do ………………… r.

§7
Wszelkie ewentualne zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§8
W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  postanowienia  Regulaminu  Organizacji  Staży  w  Ramach 
Projektu  Systemowego  realizowanego  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.
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§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze 
stron. 

§10
Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawierciu.

 MOPS w Zawierciu ………………………………
 

……………………….. ………………………………
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