Załącznik nr 1
UMOWA O UCZESTNICTWIE W STAŻU
zawarta w Warszawie. dn. …………………………..pomiędzy:
Panem Ryszardem Szczepańskim – Dyrektorem Technikum nr 9 Lotniczym w Warszaiwe,
ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa, pełniącego przy organizacji staży funkcję Lidera Szkolnego,
a
Prezesem Zarządu Adamem Baryłką oraz Sekretarzem Tomaszem Buczkiem - osobami
reprezentującymi Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich, ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa, pełniącego funkcję Organizatora Stażu,
a
…………………………………………………………………………………….....…., zamieszkałym/-ą pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL:………………….…………….…….,
Zwanym dalej Uczestnikiem Stażu.
§1
1. Organizator stażu w porozumieniu z Liderem szkolnym zobowiązuje się umożliwić
Uczestnikowi Stażu odbycie stażu w celu nabycia umiejętności praktycznych oraz
doświadczenia wykraczającego poza podstawowy zakres praktyk.
2. Miejscem odbywania stażu będzie……………………………………………………………………………..
3. Staż odbywać się będzie w okresach od………………………..….……...do………………..……………
§2
1. Z tytułu odbywania stażu Uczestnikowi Stażu za realizację 100% godzin stażu tj. 150 h
przysługuje jednorazowe stypendium łącznej wysokości 2000,00 zł brutto = netto (dwa
tysiące złotych brutto/netto).
2. Stypendium będzie płatne przez Organizatora Stażu w terminie 30 dni każdorazowo po
odbyciu stażu i przedstawieniu przez uczestnika stażu dokumentów potwierdzających
odbycie stażu. Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu, niezależnie od przyczyn tej
nieobecności oraz czasu jej trwania uczestnik stażu nie otrzyma stypendium.
4. W razie usprawiedliwionej nieobecności na stażu z powodu choroby lub pobytu
uczestnika stażu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej strony mogą ustalić
sposób odpracowania przez uczestnika stażu nieobecności na stażu. W razie
nieustalenia sposobu odpracowania stażu uczestnik stażu nie otrzyma stypendium.
5. Wypłata stypendium dokonana będzie na następujący rachunek bankowy
nr………………………………………………………………………………………………………………….którego
właścicielem jest ……………………………………………………………………………………..……………
(uczestnik stażu/opiekun prawny).
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6. W przypadku wykreślenia uczestnika stażu z listy uczestników Projektu, rezygnacji ze
stażu, jak również rozwiązania umowy przez Lidera szkolnego w oparciu o § 3 ust. 2
poniżej, uczestnikowi stażu nie będzie przysługiwało stypendium, o którym mowa
w ust. 1.
§3
1. Uczestnik stażu oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu Stażu realizowanego w ramach projektu ,,Szkoła
z polotem" i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz
oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa określone w projekcie,
b) wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są
aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
niezwłocznie powiadomi o tym Lidera szkolnego,
2. Uczestnik stażu zobowiązuje się do:
a) Punktualnego przychodzenia na staż,
b) Rozpoczęcia i zakończenia stażu w terminie i wymiarze godzinowym przewidzianym w niniejszej umowie.
c) Przestrzegania ustalonego harmonogramu stażu.
d) Sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz
stosowania się do poleceń Realizatora Stażu i opiekuna, o ile nie będą one sprzeczne
z prawem.
e) Poinformowania Organizatora Stażu, o wszelkich przeszkodach w odbywaniu Stażu
u Realizatora Stażu, w tym o nierealizowaniu przez Realizatora Stażu programu
stażu lub niedotrzymaniu przez Realizatora Stażu warunków jego odbywania.
f) Poświadczania obecności na stażu na liście obecności przygotowywanej
Organizatora Stażu, której wzór został przekazany Realizatorowi Stażu.
g) Przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych i regulaminu pracy
obowiązującego u Realizatora Stażu.
h) Niezwłocznego informowania Organizatora Stażu o przypadkach przerwania
odbywania Stażu.
i) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia jej
wystąpienia zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem właściwym dla
usprawiedliwienia nieobecności.
j) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na stażu Uczestnik jest zobowiązany
do odpracowania swojej nieobecności.
k) Informowania o każdym dniu nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla
realizacji i przebiegu stażu.
l) Szanowania mienia Realizatora Stażu.
m)Osobistego dostarczenia do Biura Projektu, w ciągu 5 dni roboczych od
zakończonego stażu, dokumentacji ze stażu.
§4
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1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem
siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli uczestnik stażu
nie zrealizuje 150 godzin stażu (z uwzględnieniem usprawiedliwionych nieobecności o
których mowa powyżej) to wówczas uczestnik stażu nie otrzyma stypendium, o którym
mowa w § 2 ust. 1.
2. Lider szkolny może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez uczestnika stażu jej postanowień lub
istotnego naruszenia obowiązków wykonywanych przez uczestnika stażu w ramach stażu,
a także w sytuacji gdy:
a) uczestnik stażu został skreślony z listy uczestników Projektu,
b) uczestnik stażu nie może uczestniczyć w stażu z przyczyn losowych (np.
długotrwała choroba).
3. Umowa rozwiązuje się również z chwilą dostarczenia Organizatorowi Stażu rezygnacji
uczestnika stażu z uczestnictwa w stażu.
4. Wypowiedzenie i rezygnacja powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
§5
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Organizatora Stażu.
3. Adresy Stron podane na początku niniejszej Umowy są ich adresami dla doręczeń.
Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie ich adresów. W
przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez
Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w
dokumentach ze skutkiem doręczenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy Strona nie zmieniła
adresu, a odmawia bądź też nie może przyjąć korespondencji pod dotychczasowym
adresem.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5. Umowa jest zawarta w ramach realizacji projektu „Szkoła z polotem" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

___________________________
Organizator Stażu

___________________________
Lider Szkołny

___________________________
Uczestnik Stażu

Jako Opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego na udział w stażu:

___________________________
Opiekun prawny
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