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zawarta w Tarnobrzegu w dniu …………….…………………..…………………… pomiędzy  
dyrektorem szkoły zawodowej1 Panią mgr inż. Teresą Żyguła - Zespół Szkół im ks. 
Stanisława Staszica w Tarnobrzegu ul. Kopernika 1, 39-400 Tarnobrzeg, działającą na mocy 
udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 
Tarnobrzeg, NIP 867-20-79-199, REGON 830409092 

 
zwanej dalej „Partnerem Projektu” 

 

a ……………………..……………………………….…… (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

zamieszkałym/łą w ……………………………………………………..……….. o numerze 

PESEL: …………………..……….. urodzonym/ną w dniu ………………………………… 

w……………………………………………………………..……...(data i miejsce urodzenia) 

reprezentowanym/ną przez rodziców / opiekunów prawnych: ………………………………… 

i ……………………………….…………, zwanym/ną dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką 

Projektu”. 

 
§1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” (zwanym dalej „Projektem”) realizowanym 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji 
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, opublikowany na stronie 
internetowej szkoły i w siedzibie Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica 
w Tarnobrzegu ul. Kopernika 1 39-400 Tarnobrzeg (zwany dalej „Regulaminem”). 

 
§2 

 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy oraz Regulaminu. 
 
 
 
3. Przypadki, o których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika/Uczestniczki zwrotu 

kosztów jego uczestnictwa, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin. 
 

                                                 
1 Jeżeli Dyrektor / Dyrektorka ma upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego. 
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§3 
 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z treścią Regulaminu 

i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że 
spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte 
w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany 
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Partnera 
Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie 
swojego wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. 
Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 
prowadzonych w ramach Projektu. 

 
§4 

Zakres wsparcia udzielanego w projekcie 
 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a. Aktywnego uczestnictwa w Projekcie; 
b. Udziału w następujących formach wsparcia, o których mowa w dokumencie -

Formularzu Zgłoszeniowym Do Projektu „PODKARPACIE STAWIA NA 
ZAWODOWCÓW” rok szkolny 2012 / 2013: 
1. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie 

kompetencji kluczowych (Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, 
Wyjazdowe konsultacje zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy) 
Zajęcia z: 
………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………...
……………………………………...……………………………………
…………………………..… - przy czym wymagana jest obecność na 
co najmniej 80% godzin zajęć. 
 
 

2. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie 
kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia 
zawodowego; w tym kursy specjalistyczne (Cykl szkoleń z zakresu 
programów inżynierskich CAD/CAM/CNC - moduł AutoCAD+ 
INVENTOR, Cykl szkoleń z zakresu programów inżynierskich 
CAD/CAM/CNC - moduł SolidWORKS, Cykl szkoleń z zakresu 
programów inżynierskich CAD/CAM/CNC - moduł EdgeCAM, Kurs 
operatora obrabiarek CNC, Kurs na świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektrycznych na stanowisku eksploatacja do 1kV, Kurs: „Spawacz 
spoin pachwinowych blach, metoda spawania 135”   Kurs obsługi 
programu magazynowego z obsługą kasy fiskalnej) 
Kurs /szkolenie…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………
………………………………………………………..…………………
……………………….……- przy czym wymagana jest obecność na co 
najmniej 80% godzin zajęć. 

3. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – przy czym wymagana 
jest obecność na co najmniej 80% godzin zajęć. 

c. Udziału w stażu zawodowym na warunkach określonych w §52. 
d. Udziału w praktyce zawodowej na warunkach określonych w §63. 
e. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego 

zakończeniu; 
 

§54 
Staż 

 
1. Staż zawodowy polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez Uczestniczkę/Uczestnika Projektu, 
bez nawiązywania stosunku pracy z Pracodawcą. 

2. Staż odbywać się będzie od …………… do ……….…… (w ciągu 4 tygodni) 
w wymiarze 150 godzin u Pracodawcy: ……………………………………..…………. 

3. Opiekunem/Opiekunką stażu będzie: ………........................……, tel. …………….……. 
4. Partner Projektu zobowiązuje się do wypłacenia Uczestnikowi/Uczestniczce stypendium 

stażowego w wysokości …………………….. zł brutto (kwota wypłacana jednorazowo za 
udział w stażu w terminie podanym w ust. 5). Stypendium stażowe jest współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Wypłata stypendium dokonana będzie5 na rachunek bankowy 
Nr ………………………………………...…Prowadzony przez Bank …………………… 
Którego właścicielem jest ………………………………………………………………….. 
do 14 dnia roboczego po zakończeniu stażu, po wcześniejszym dostarczeniu przez 
Opiekuna/Opiekunkę stażu do Partnera Projektu wszystkich dokumentów wymaganych 
do rozliczenia stażu, tj. wypełnionego dziennika przebiegu stażu. Za dzień dokonania 
wypłaty stypendium stażowego uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu środków 
pieniężnych przez Partnera lub dzień odebrania stypendium stażowego przez 
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w biurze Projektu. 

6. Świadczenie, o którym mowa w ust. 4 będzie pomniejszane o kwotę składki na 
obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i/lub zdrowotne oraz 
podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał 
z przepisów prawa. 

7. Partner Projektu zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia ubezpieczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania stażu; 
b. zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki na miejsce odbywania stażu; 

                                                 
2 Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
3 Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
4 Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
5 Pozostawić właściwe – rachunek bankowy lub odbiór przez 1 z rodziców/opiekunów prawnych w biurze 
Projektu. 
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c. zapewnienia opieki Opiekuna/Opiekunki stażu, w tym przygotowania 
i realizacji programu stażu; 

d. zapewnienia innych środków i materiałów niezbędnych do odbycia stażu; 
e. wypłaty stypendium stażowego, zgodnie z ust. 4-6 i ust. 10. 
f. wydania zaświadczenia o odbyciu stażu. 

8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 
a. podjęcia stażu w wyznaczonym terminie i miejscu; 
b. sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem 

stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy i upoważnionych przez niego 
osób oraz Opiekuna/Opiekunki stażu; 

c. przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz 
regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy; 

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

e. dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę; 

f. przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 
g. niezwłocznego informowania Opiekuna/Opiekunki stażu o wszelkich 

nieprawidłowościach w realizacji stażu; 
h. pisemnego poinformowania Opiekuna/Opiekunki stażu o przerwaniu stażu 

w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie stosownego 
oświadczenia. 

9. W trakcie odbywania stażu jedyną usprawiedliwioną okolicznością jego przerwania jest 
fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim. Partner Projektu może uznać również inne 
okoliczności za usprawiedliwione. 

10. W przypadku nieobecności Uczestnika/Uczestniczki na stażu (niezależnie od przyczyn) – 
wartość stypendium stażowego wymienioną w ust. 4 pomniejsza się proporcjonalnie. 

 
 

§66 
Praktyka zawodowa 

 
1. Praktyka zawodowa polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania 

pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez Uczestniczkę/Uczestnika 
Projektu, bez nawiązywania stosunku pracy z Pracodawcą. 

2. Praktyka odbywać się będzie od …………………………… do ………..…………..…… 
w wymiarze ………. godzin u Pracodawcy: ………………………………………….…., 
z zapewnieniem …………………………………………………..……… (należy określić 
cechy odróżniające praktykę w ramach Projektu od bieżącej działalności szkoły) 

3. Partner Projektu zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia ubezpieczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyki; 
b. zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki na miejsce odbywania 

praktyki; 

                                                 
6 Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
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c. zapewnienia opieki Opiekuna/Opiekunki praktyki, w tym przygotowania 
i realizacji programu praktyki; 

d. zapewnienia innych środków i materiałów niezbędnych do odbycia praktyki; 
e. wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki. 

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 
a. podjęcia praktyki w wyznaczonym terminie i miejscu; 
b. sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem 

praktyki, stosowania się do poleceń Pracodawcy i upoważnionych przez niego 
osób oraz Opiekuna/Opiekunki praktyki; 

c. przestrzegania ustalonego czasu odbywania praktyki w miejscu pracy oraz 
regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy; 

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

e. dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę; 

f. przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 
g. niezwłocznego informowania Opiekuna/Opiekunki praktyki o wszelkich 

nieprawidłowościach w realizacji stażu; 
h. pisemnego poinformowania Opiekuna/Opiekunki praktyki o przerwaniu 

praktyki w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostawczego 
stosownego oświadczenia. 

5. W trakcie odbywania praktyki jedyną usprawiedliwioną okolicznością jej przerwania jest 
fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim. Partner Projektu może uznać również inne 
okoliczności za usprawiedliwione. 

 
§7 

 
1. Partner Projektu może rozwiązać niniejszą umowę, gdy: 

a. uczestnik/Uczestniczka został/a skreślony/a z listy uczniów danej szkoły, 
b. dalsze uczestnictwo Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie jest niemożliwe 

z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 
2. Partner Projektu może rozwiązać niniejszą umowę i jednocześnie dochodzić od 

Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie w sytuacji, gdy 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu narusza postanowienia Regulaminu lub umowy 
uczestnictwa w Projekcie, w tym zwłaszcza: 

a. na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek 
koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa 
w zajęciach, 

b. w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć (nie 
dotyczy Uczestników/Uczestniczek stażu, dla których zasady uczestnictwa 
określone zostały w §5), 

c. w przypadku przerwania udziału w stażu, realizowanego zgodnie z §5, 
d. w przypadku przerwania udziału w praktyce, realizowanego zgodnie z §6, 
e. w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika. 

3. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 jest skuteczne od dnia doręczenia 
Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej 
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umowie) lub do rąk własnych Uczestnika/Uczestniczki Projektu (po potwierdzeniu 
pisemnym odebrania) / do rąk własnych rodzica/opiekuna prawnego 
Uczestnika/Uczestniczki oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 
§8 

 
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§10 
 
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się 

rozwiązywać polubownie. 
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Partnera Projektu. 
 

§11 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 

……………………….  ……………………………… 
Miejscowość i data                                      Podpis i pieczęć Partnera Projektu 

 
 
 

…………………...                                   ………………………. 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
 
 
 
 
                                                                  ………………………… 
                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 7 

 

                                                 
7
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


