
 
 
 
Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej o staż 

 
REGULAMIN STAŻU 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. Staże w przedsiębiorstwach są częścią projektu "#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś III - Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 
Kształtowanie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

2. Organizatorem staży jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. 

3. Biuro Organizatora staży mieści się w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 57. 
 

§ 2 
Zasady realizacji staży 

1. Stażystą może być uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku: Technikum Zawodowego z Oddziałami 
Integracyjnymi. 

2. Stażysta, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania stażu nie może brać udziału w podobnym 
stażu w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
EFS. 

3. Staż odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy: Organizatorem staży, firmą 
przyjmującą na staż i uczniem.  

4. Staże będą zorganizowane w lipcu i sierpniu 2020 r. 
5. Staż zawodowy lub praktyka dla jednego ucznia wynosi 150 godzin i trwa w sposób 

nieprzerwany od momentu rozpoczęcia stażu, tj. każdy tydzień w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, przy czym okres realizacji staży nie może być krótszy niż 4 tygodnie. 

6. Dobowy wymiar czasu pracy stażysty/praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 
godzin tygodniowo. W przypadku uczniów: - w wieku poniżej 16 roku życia, dobowy wymiar 
czasu pracy nie może przekroczyć 6 godzin, - z niepełnosprawnością zaliczaną do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo- po 
przedstawieniu odpowiedniego orzeczenia.  

7. Stażysta nie może odbywać stażu/praktyki w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie 
pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, chyba, że Organizator staży w porozumieniu ze 
stażystą wyrazi na to zgodę, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu 
czasu pracy.  

 
§ 3 

Prawa i Obowiązki Stażysty 
1. Stażysta będzie zobowiązany do odbycia stażu w miejscu i zgodnie z zasadami określonymi                    

w umowie trójstronnej o odbycie stażu, zgodnie z indywidualnym Programem Stażu. 
2. Stażysta będzie objęty opieką organizacyjną ze strony Organizatora stażu. 
3. Stażyście zostanie przydzielony opiekun stażu z ramienia przedsiębiorstwa. 
4. Pomiędzy Stażystą a Przyjmującym na staż w dniu podpisywania Umowy o odbycie stażu nie 

może istnieć żaden stosunek zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, dzieło itp.). 
5. Stażysta podczas stażu nie może korzystać z innych źródeł pomocy w zakresie dotyczącym 

przedsięwzięcia. 



 
 
6. Stażyście po zakończeniu stażu zostanie wypłacone stypendium stażowe w wysokości                    

w wysokości 2080,38 zł brutto za 150h/4 tygodnie odbywania stażu.  
7. Obowiązkiem Stażysty jest: 

a. regularne uczęszczanie na staż 
b. przestrzeganie ustalonego z Przyjmującym na staż zakresu prac wynikającego z Umowy           

o staż 
c. sumienne wykonywanie zadań 
d. współpracować oraz konsultować się z Opiekunem stażu z ramienia Pracodawcy; 
e. przestrzeganie obowiązujących u Przedsiębiorcy zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących zachowania 
tajemnicy i poufności oraz innych zasad określonych przez przedsiębiorstwo lub wynikających                           
z przepisów prawa 

f. informowanie Organizatora stażu w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich 
nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji stażu 

g. poinformowanie Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej o przerwaniu stażu                
w przeciągu 24 godz. od zaistnienia takiej sytuacji 

h. po zakończeniu stażu, Stażysta zobowiązany będzie do przedstawienia oryginału 
dokumentów potwierdzających odbycie stażu w danym miejscu, zatwierdzonych przez 
Opiekuna stażu              w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu stażu. 

 

§ 4 
Utrata prawa uczestnictwa w stażu 

1. Stażysta traci prawo do uczestnictwa w stażu, jeżeli: 
a. w czasie trwania stażu zostanie zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej u Przyjmującego na staż lub w innym przedsiębiorstwie, 
b. zrezygnuje z odbywania stażu w trakcie jego realizacji bez podania ważnych powodów,  
c. nie będzie wywiązywał się z umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Stażysta zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień  
w terminie 7 dni. 

3. W przypadku utraty prawa do uczestnictwa w stażu Stażysta straci prawo do otrzymania 
stypendium stażowego. 

 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, o której mowa w § 6. 
 

 

       ....................................................................... 

Podpis Stażysty 


