
Załącznik nr 3 do regulaminu organizacji staży w ramach projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji 
społecznej na terenie miasta Zawiercie”

UMOWA UDZIAŁU W STAŻU UCZESTNIKA PROJEKTU 

zawarta w dniu ……………….. roku w Zawierciu 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, 

zwaną w dalszej treści „Realizatorem Projektu” 

a 

Panią/em  ……………………………………………………………… zamieszkałą/ym  

w …………………………………………………….…, ul…………………………………… 

nr PESEL ………………………….….. legitymującą(cym) się dowodem osobistym seria i nr 

………………………………… , 

zwaną (ym) w dalszej treści „Uczestniczką/kiem”.

Realizator Projektu i Uczestnik/czka zwani będą w dalszej treści  łącznie  „Stronami”,  zaś 

każdy z tych podmiotów osobno „Stroną”.

Preambuła

Niniejsza  Umowa  zawarta  zostaje  w  ramach  Projektu  „Promocja  aktywnej  integracji  

społecznej na terenie miasta Zawiercie” (dalej “Projekt”),  który jest współfinansowany ze 

środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. 

Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.1.  Rozwój  i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  udział  Uczestnika/czki  w  stażu  realizowanym  

w ramach Zadania 3 „Aktywna integracja”  w/w Projektu. 

Umowę zawarto na czas określony od dnia …………………….. do ………………………..
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§ 2
 Prawa i obowiązki Uczestnika/czki1. Uczestnik/czka  jest  zobowiązany/a  do uczestnictwa  w stażu w wymiarze  40 godz. 

tyg.,  a  w  przypadku  posiadania  umiarkowanego  lub  znacznego  stopnia 

niepełnosprawności  w wymiarze  35 godz.  tyg.  w dni  robocze,  w miejscach,  które 

wyznaczy Realizator Projektu. 2. Za  wykonywaną  podczas  stażu  pracę  Uczestnikowi/czce  przysługuje  stypendium  

w kwocie 1600 zł brutto (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności.

4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do wykonywania czynności  przydzielonych przez 

opiekuna  stażu  (osoba  wskazana  przez  Realizatora  Projektu)  w  miejscu  realizacji 

stażu.5. Uczestnik/czka zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej  dokumentacji związanej  

z  realizacją  zajęć  w  ramach  Projektu,  a  w  szczególności  do  podpisywania  list 

obecności, comiesięcznego sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu (załącznik nr 

1 do umowy) oraz przedkładanie go do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

opiekunowi stażu oraz innych dokumentów wskazanych przez Realizatora Projektu, a 

związanych z realizacją Zadania 3 „Aktywna integracja”, w tym: kontraktu socjalnego 

i  niezbędnych  załączników  (w  szczególności  zgody  na  przetwarzanie  danych 

osobowych i deklaracji uczestnictwa w projekcie).6. Uczestnik/czka  po  zakończeniu  programu  stażu  otrzyma  od  Opiekuna  stażu 

potwierdzenie  udziału  w postaci  opinii  z  przebiegu stażu,  co będzie  poświadczało 

zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe. 

7. Strony  wyłączają  możliwość  umownego  przeniesienia  praw  i  obowiązków 

Uczestnika/czki wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

§ 3 
Prawa i obowiązki Realizatora Projektu

1. Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia  w  czasie  trwania  stażu  odpowiedniej  instytucji/placówki,  do  której 

zostanie skierowany Uczestnik/czka;

b. zapewnienia kadry merytorycznej (m.in. opiekunów praktyk) o odpowiedniej wiedzy 

i kwalifikacjach;

2. Staż odbywać się będzie w miejscu i terminach ustalonych przez Realizatora Projektu.
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3. Harmonogram  stażu  Realizator  Projektu  przekaże  Uczestnikowi/czce  przed  jego 

planowanym  rozpoczęciem.  Realizator  Projektu  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany 

Harmonogramu  stażu,  o  czym  będzie  informował  Uczestnika/czkę  w  formie 

telefonicznej lub pisemnej, w tym w formie elektronicznej. 4. Realizator  Projektu  zobowiązuje  się  do  wypłaty  stypendium  za  czynności 

wykonywane  podczas  stażu  na  wskazane  przez  Uczestnika/czkę  konto  w kwocie  

1600 zł brutto (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). 5.  Za każdy dzień  nieobecności  nieusprawiedliwionej Uczestnika/czki  nie  będzie 

wypłacane  stypendium.  Nieusprawiedliwiona  nieobecność  podczas  więcej  niż 

jednego dnia pracy skutkować  może rozwiązaniem umowy stażowej. Dopuszcza 

się do 15 dni usprawiedliwionej nieobecności w przypadku 3 miesięcznego stażu, przy 

czym za  usprawiedliwioną  nieobecność  uważa  się  nieobecność  na  skutek  choroby 

udokumentowaną na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA). 

6. Płatności  za  wykonane  czynności  będą  odbywać  się  do  15-go  dnia  każdego 

następnego miesiąca. 

7. Realizator  Projektu  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Uczestnika/czki  

w przypadku: 

a. wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą 

b. skreślenia  Uczestnika/czki  z  listy  Uczestników/czek  w  przypadkach  określonych  

w Regulaminie Organizacji Staży w Ramach Projektu Systemowego realizowanego 

przez MOPS w Zawierciu. 

§ 4
Rozwiązanie umowy

Realizator Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

1. Rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą. 

2. Rozwiązania  Umowy  o  dofinansowanie  za  zgodną  wolą  Realizatora  Projektu  

i Instytucji Pośredniczącej.

3. Rażącego  naruszenia  przez  Uczestnika/czkę  postanowień  niniejszej  Umowy  (np. 

działanie niezgodne z zapisami umowy) lub działania na szkodę Realizatora Projektu. 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy, 

Strony postarają się rozwiązać polubownie na zasadzie porozumienia. 
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Wszelkie  spory  zaistniałe  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  Strony  poddają  pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Realizatora Projektu. 3. W sprawach  nieunormowanych  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i  Regulaminu Organizacji  Staży  w Ramach Projektu 

Systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

z  dnia  23  września  2013  r.  i  udziału  w  projekcie  „Promocja  aktywnej  integracji 

społecznej na terenie miasta Zawiercie”.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

5. Uczestnik/czka  oświadcza,  iż  zapoznał/a  się  z  treścią  ww.  Regulaminu

i w pełni akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

………………………………………           …………………………………………
Pieczątka i podpis osoby  Czytelny podpis Uczestnika/czki

       upoważnionej ze strony
         Realizatora Projektu
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