
 

 

UMOWA STAŻOWA 

Umowa nr RARR/CRW/………/2018 

 

Zawarta w dniu………………………………… r. w Rzeszowie,  

pomiędzy: 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, 

Regon: 690260330, kapitał zakładowy w wysokości 36 077 000, 00 PLN, opłacony w całości;  

reprezentowaną przez: 

 

1. Mariusza Bednarza – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego 

Zwanej dalej „Organizatorem stażu” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

NIP: ……………………………………..………………………….., REGON:………………………………………………………….,  

reprezentowanym/reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

zwanym dalej „Pracodawcą” lub „Zakładem pracy” 

a 

Panią 

…………………………………………………………………….,zam. ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwaną dalej „Stażystką”  lub  „Uczestniczką projektu” 

została zawarta trójstronna umowa, zwana dalej umową stażową, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy stażowej 

1. Umowa stażowa jest realizowana w ramach projektu pn.: „BYĆ KOBIETĄ” (zwanego dalej Projektem) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

2. Przedmiotem umowy jest odbycie stażu przez Uczestniczkę Projektu „ BYĆ KOBIETĄ”  oraz wypłata stypendium 
stażowego. 

 

§ 2 

Przedmiot i okres realizacji umowy stażowej 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie u Pracodawcy stażu przez Uczestniczkę Projektu skierowaną przez RARR S.A 
w związku z realizacją projektu „BYĆ KOBIETĄ”. 

2. Umowa stażowa zawarta jest na czas określony, tj.: od ……………………………..………….…. do …………………………………………., 
z zastrzeżeniem, że wypłata stypendium stażowego za ostatni miesiąc realizacji stażu następuje do 30 dni po złożeniu 
przez Stażystkę dokumentów o których mowa w par. 9, ust. 3.  

3. Pracodawca zobowiązuje się zorganizować staż i przyjąć Uczestniczkę Projektu – Panią ……………………………………………….. 
PESEL ………………………………………zwaną dalej Stażystką na 9-miesięczny staż u Pracodawcy, uznając miesięczny okres 



 

 

rozliczeniowy, z obowiązkiem nawiązania stosunku pracy
1
 bezpośrednio po zakończeniu stażu na podstawie umowy  

o pracę lub umowy cywilno-prawnej 
2
 (zlecenie bądź umowy o świadczenie usług) z wyłączeniem sytuacji, gdy 

Pracodawca nie posiada środków  finansowych na utworzenie nowego stanowiska pracy na podstawie stosownego 
oświadczenia Pracodawcy. W przypadku umowy o pracę Stażystka zostanie zatrudniona na nieprzerwany okres  
co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej w połowie wymiaru czasu pracy – zgodnie z deklaracją podpisaną przez 
Pracodawcę, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku umowy zlecenie bądź innej umowy  
o świadczenie usług umowa zostanie zawarta na minimum 3 miesiące a wynagrodzenie za jeden miesiąc 
obowiązywania umowy nie może być mniejsze, niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.  

4. Czas pracy Stażystki nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Uczestniczka Projektu nie może 
odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych. RARR 
S.A. może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i w święta, w porze nocnej lub w systemie zmianowym, o ile 
charakter pracy w danym zakładzie pracy wymaga takiego rozkładu czasu pracy – po złożeniu pisemnego wniosku. 

5. Czas pracy/stażu osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym nie może przekraczać 
7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje 
od dnia następującego po dniu przedstawienia Pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Podstawa prawna - art. 
15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j. z dnia 12.03.2018, Dz.U. 2018.511). 

6. Zakaz zatrudniania niepełnosprawnego/ odbywania stażu w porze nocnej , obejmuje każdego pracownika/stażystkę 
niepełnosprawną niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  

7. Zakaz zatrudniania/ odbywania stażu w porze nocnej osób niepełnosprawnych w dwóch przypadkach może ulec 
zniesieniu. Nie obowiązuje on niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych przy pilnowaniu mienia. Ponadto, chęć 
pracy w nocy może zgłosić sam niepełnosprawny pracownik. W takim przypadku lekarz przeprowadzający badania 
profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną musi wyrazić 
na to zgodę. Stwierdza on, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika 
niepełnosprawnego. 

8. Stażystce przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. 

9. Stażystce przysługuje prawo równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II a w dziale 
pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. z dnia 12.01.2018, Dz.U. 2018.108). 

10. Uczestniczce Projektu odbywającej staż u Pracodawcy nie można powierzać wykonywania dodatkowych czynności  
w ramach umowy - zlecenia, umowy o dzieło itp., za które przysługuje wynagrodzenie. 

11. Podjęcie pracy przez Stażystkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak 
i zaistnienie innych istotnych okoliczności uniemożliwiających odbywanie stażu jest równoznaczne 
z przerwaniem stażu i brakiem możliwości pobierania stypendium stażowego. 

12. Staż zorganizowany na stanowisku: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
według opracowanego Indywidualnego programu stażu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

13. Program stażu, zawierający zakres zadań wykonywanych przez Uczestniczkę Projektu na w/w stanowisku  
lub w zawodzie, zatwierdzony przez RARR S.A., stanowi integralną część umowy. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Pracodawcy 

1. Zapewnienie należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem. 

2. Umieszczenie w miejscu realizacji stażu informacji w formie plakatu o współfinansowaniu stażu ze środków Unii 
Europejskiej wraz z właściwym oznaczeniem w postaci logo projektu „BYĆ KOBIETĄ”, Funduszy Europejskich i Unii 
Europejskiej, logo promocyjne województwa podkarpackiego, RARR S.A.. 

                                                           
1
 Stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. z dnia 12.01.2018, Dz.U. 

2018.108), 

2
 Stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 02.02.2017, Dz.U. 

2017.459) 



 

 

3. Zapewnienie odpowiedniego stanowiska stażu, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów zgodnie z programem 
stażu. 

4. Zapoznanie Stażystki z programem stażu i zakresem obowiązków powierzonych jej w trakcie trwania stażu;  

5. Przeszkolenie Stażystki - na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych 
oraz zapoznanie jej z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż. 

6. Sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu poprzez wyznaczenie opiekuna stażu. 

7. Oddelegowanie pracownika (opiekuna stażu) na okres 9 miesięcy do pełnienia stałej opieki nad wskazaną przez RARR 
S.A. Stażystką.  

8. Przydzielenie Stażystce (na zasadach przewidzianych dla pracowników na analogicznym stanowisku w miejscu 
odbywania stażu) odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny 
osobistej. 

9. Zapewnienie Stażystce, na zasadach przewidzianych dla pracowników w miejscu odbywania stażu, bezpłatnych 
posiłków i napojów. 

10. Niezwłoczne informowanie RARR S.A., o każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Stażystki w pracy  
i przerwaniu stażu, a także o innych istotnych zdarzeniach dot. uczestniczki stażu. 

11. Wystawienie i wydanie Stażystce - niezwłocznie po zakończeniu stażu opinii zawierającej m. in. informację o zadaniach 
realizowanych przez Stażystkę oraz o kwalifikacjach/umiejętnościach zawodowych nabytych w czasie stażu. 

12. Wystawienie na prośbę Stażystki referencji po ukończeniu stażu. 

13. Umożliwienie przeprowadzenia wizyt kontrolnych przez pracowników projektu „BYĆ KOBIETĄ” z RARR S.A.. 

14. Udzielenie Stażystce na jej wniosek 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, a za ostatni 
miesiąc odbywania stażu udzielenie dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu (dni wolne udziela się  
na pisemny wniosek osoby odbywającej staż). 

15. Umożliwienie Stażystce dostarczenia do RARR S.A. oryginałów list obecności oraz sprawozdania miesięcznego za okres, 
którego dotyczy, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 

16. Udzielenie Stażystce wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 

17. Potwierdzenie poprzez złożenie odpowiednich podpisów i pieczęci na listach obecności i sprawozdaniu miesięcznym 
Stażystki. 

§ 4 

Prawa i obowiązki opiekuna stażystki 

1. Wprowadzenie stażystki w zakres obowiązków oraz zapoznanie z zasadami i procedurami obowiązującymi  
w organizacji, w której odbywa staż. 

2. Monitorowanie realizacji przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych  
oraz udzielanie informacji zwrotnej stażystce na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. 

3. Pomaganie stażystce w zdobywaniu praktycznych umiejętności i nowych kwalifikacji. 

4. Prowadzenie dziennika stażu (przekazanego przez RARR S.A.) i comiesięcznej oceny postępów stażystki. 

5. Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, poinformowania RARR S. A. o przypadku przerwania przez stażystkę 
odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach mających wpływ  
na realizację programu stażu. 

6. Pozostawanie w stałym kontakcie z RARR S.A. i zgłaszaniu mu wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji stażu. 
 

§ 5 

Prawa i obowiązki RARR S.A. 

1. Do obowiązków RARR SA należy: 

1) wypłata Stażystce stypendium stażowego w ramach realizowanego stażu, 

2) ewaluacja i kontrola procesu realizacji staży. 

2. Opłacenie wykonanych przez Uczestniczkę Projektu badań lekarskich wymaganych ze względu na specyfikę pracy 
wykonywaną w trakcie stażu. 

3. Ustalenie i opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe za Uczestników Projektu 
odbywających staż i pobierających stypendium stażowe. 



 

 

4. Stypendium stażowe wypłacane Uczestniczce Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako pomoc jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi  
na fakt nie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych Uczestnikom Projektów RPO WP 
istnieje podstawa do naliczenia składki zdrowotnej. Zatem Uczestnik Projektu jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.  

5. RARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Stażystkę podczas  
lub w związku z wykonywaniem Indywidualnego Programu Stażu i odbywaniem stażu, powstałych wskutek działań  
lub zaniedbań Stażystki. 

6. RARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Stażystki i Pracodawcy z tytułu szkód powstałych podczas lub w związku 
z wykonywaniem Indywidualnego Programu Stażu i odbywaniem stażu, w szczególności na skutek naruszenia 
obowiązku zachowania poufności informacji. 

7. Do weryfikacji i akceptacji w imieniu RARR S.A. sprawozdań końcowych z realizacji stażu, przedstawianych przez 
Stażystkę -  upoważnione są osoby – pracownicy RARR S.A. oddelegowani do realizacji Projektu. 

8. RARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) błędy i zaniedbania czy też niedopełnienie obowiązków - popełnionych zarówno przez Stażystkę jak i Zakład Pracy, 

2) program stażu przyjęty przez Zakład Pracy,  

3) inne okoliczności wynikające z odbywania stażu przez Stażystkę w Zakładzie Pracy. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Stażystki 

1. Stażystka realizuje staż na podstawie niniejszej umowy stażowej i zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu.  

2. Stażystka zobowiązuje się do: 

1) pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania stażu, 

2) należytej realizacji zadań wynikających z Indywidualnego Programu Stażu, 

3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu pracy, 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 

4) informowania na bieżąco, w formie pisemnej lub elektronicznej, RARR S.A. o wszystkich zdarzeniach, 
nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji stażu, 

5) dbania o dobro Zakładu Pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których wyjawienie mogłoby narazić 
Pracodawcę na szkodę, 

6) dostarczenia w ostatni dzień każdego miesiąca odbywania stażu: 

a) listy obecności (według wzoru) opracowanego przez RARR S.A., 

b) sprawozdania z realizacji stażu - raportu, potwierdzonego podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania 
Pracodawcy. 
 

§ 7 

Ochrona danych osobowych Stażystki 

1. Organizator stażu przetwarza dane osobowe Uczestnika projektu  w celu realizacji umowy o dofinansowanie Projektu 
pn. „BYĆ KOBIETĄ” nr RPPK.07.01.00-18-0084/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 r. zawartej z Województwem Podkarpackim 
– Wojewódzkim Urzędem Pracy w imieniu i na rzecz: 

1. Instytucji Zarządzającej jako administratora danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją Programu,  
w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 

2. ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako administratora danych osobowych gromadzonych w CST,  
w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację  programów operacyjnych. 

2. Informacje dotyczące, w szczególności celu przetwarzania danych osobowych, zakresu danych, podstawy prawnej ich 
przetwarzania oraz praw przysługujących „Uczestnikowi projektu” zostały mu przekazane w „oświadczeniu uczestnika 
projektu”, stanowiącego załącznik do dokumentacji projektowej. 

3. Organizator stażu powierza do przetwarzania Pracodawcy, w szczególności do gromadzenia, przechowywania, edycji, 
następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon, e-mail, dane dotyczące wykształcenia. 

W/w dane osobowe zostaną przekazane Pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej. 



 

 

4. Dane osobowe Stażystki będą przetwarzane przez Organizatora  Projektu w celach związanych z zawarciem i realizacją 
umowy stażowej. 

5. Pracodawca zobowiązuje się , przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Uczestnika Projektu, do ich 
zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, min. poprzez: 

- prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych; 

- zabezpieczenie znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania 
danych osobowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa określony w obowiązujących przepisach,  
w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń; 

- dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób, którym udzielił upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych i równocześnie zobowiązał je do zachowania poufności zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie 
przetwarzającym jak i po jego ustaniu; 

- poinformowanie o obowiązku przekazania, wynikającym z przepisów prawa, powierzonych danych do Państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

- usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz 
zniszczenia papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały 
powierzone do przetwarzania dane osobowe, po upływie 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu  
do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu. W/w okres zostaje 
przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczących wydatków rozliczanych 
w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji europejskiej. 

- udzielania Organizatorowi stażu, na każde jego żądanie, informacji dotyczących stosowanych środków technicznych  
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, w tym stosowanych środków sprzętowych 
i programowych. 

6. Pracodawca każdorazowo poinformuje Organizatora Stażu o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 
odpowiedzialnością Organizatora Stażu lub Administratora, w tym każdym prawnie usprawiedliwionym żądaniu 
udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów 
prawa, jak również  o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 
Pracodawcę. Pracodawca poinformuje ponadto Organizatora Stażu o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia 
poufności powierzonych danych – niezwłocznie od powzięcia przez Pracodawcę informacji o ich wystąpieniu. 

7. Pracodawca oświadcza, że dokonał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby 
przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

8. Organizator Stażu ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie zabezpieczenia powierzonych danych osobowych 
na podstawie niniejszej umowy. Kontrola może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Pracodawcy przez 
Organizatora stażu o zamiarze przeprowadzenia kontroli, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
kontroli, ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Organizatora stażu do przeprowadzenia kontroli.  
Na pisemne żądanie Organizatora stażu, Pracodawca ma obowiązek przedstawić w terminie 7 dni pisemny protokół 
potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych. 

9. Pracodawca zobowiązuje się zapewnić  Organizatorowi stażu pomoc w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania  
na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

10. Pracodawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystywanie powierzonych danych osobowych Uczestnika 
projektu niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym.  
W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub umowy z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, w następstwie czego 
Organizator stażu zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą 
pieniężną, Pracodawca zobowiązuje się zrekompensować Organizatorowi stażu poniesione straty i koszty z tego tytułu. 
Pracodawca może uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania, pokrycia strat i kosztów jeżeli udowodni,  
że zdarzenie które doprowadziło do powstania szkody nie jest przez niego zawinione. 

11. W przypadku zatrudnienia Uczestnika projektu po odbytym stażu – Pracodawca wykonuje wobec niego ponadto  
to obowiązki ciążące na nim jako na Administratorze danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1000), oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 



 

 

§ 8 

Zachowanie poufności informacji 

Strony umowy stażowej zobowiązują się do zachowania poufności informacji, w szczególności informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić którąkolwiek ze Stron umowy na szkodę. Przez informacje poufne rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,  

co do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. 

§ 9 

Wynagrodzenie Stażystki 

1. Za realizację umowy stażowej Stażystce przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 304,15 zł brutto (słownie: tysiąc 
trzysta cztery złotych piętnaście groszy brutto) miesięcznie. 

2. Nieusprawiedliwiona  nieobecność  na stażu jest powodem rozwiązania umowy stażowej. W przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej realizowanie stażu RARR/podmiot przyjmujący na staż  
ma możliwość rozwiązania umowy na realizację stażu. 

3. Stypendium stażowe w ramach stażu wypłaca Stażystce RARR S.A. po zakończeniu każdego miesiąca stażu  
i po osobistym przedłożeniu bądź przesłaniu pocztą/kurierem przez nią do dwóch dni roboczych następnego miesiąca 
następujących dokumentów: 

1) listy obecności według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, potwierdzonej podpisem osoby uprawnionej  
i pieczęcią Pracodawcy, 

2) sprawozdania końcowego z realizacji stażu, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, potwierdzonego 
podpisem osoby uprawnionej i pieczęcią Pracodawcy. 

4. Stypendium stażowe w ramach stażu wypłacane będzie wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Stażystkę. 

5. RARR S.A. może odmówić wypłaty stypendium stażowego w ramach stażu w przypadku, gdy stażystka: 

1) nie dostarczy do RARR S.A. w wymaganym terminie dokumentów,  

2) naruszy warunki umowy stażowej z przyczyn leżących po jej stronie. 

 

§ 10 

Osoby do kontaktu 

1. Komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie dotyczącym realizacji umowy stażowej odbywa się w formie pisemnej  
lub elektronicznej pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu. 

2. Osobami wyznaczonymi przez RARR S.A. do kontaktu z Pracodawcą i Stażystką są pracownicy RARR oddelegowani  
do realizacji Projektu: 

a) Pani Agata Kubas, nr tel. 17 86 76 253, adres e-mail: akubas@rarr.rzeszow.pl  

b) Pani Aleksandra Mucha, nr tel. 17 86 76 253, adres e-mail: aleksanramucha@rarr.rzeszow.pl; 

c) Pani Alicja Augustyn, nr tel. 17 86 76 231, adres e-mail: aaugustyn@rarr.rzeszow.pl 

3. Osoba wyznaczona ze strony Pracodawcy na opiekuna stażystki zostanie bezpośrednio wskazana odpowiednio 
Stażystce. 

4. Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Rozwiązanie umowy stażowej 

1. RARR S.A. ma prawo rozwiązać umowę  stażową w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku: 

1) niewywiązywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w  umowie stażowej przez Stażystkę 
i/lub Pracodawcę, 

2) naruszenia przez Stażystkę i/lub Pracodawcę innych obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem 
w Projekcie i realizacją stażu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo złożenie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

3) gdy zmienią się okoliczności mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Projekcie Stażystki i/lub Pracodawcy, 
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4) gdy Pracodawca wykorzystał dane osobowe Uczestnika projektu w sposób niezgodny z treścią niniejszej umowy  
lub obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę stażową w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku: 

1) niewywiązywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w umowie stażowej przez Stażystkę, 

2) naruszenia przez Stażystkę obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem w Projekcie i realizacją stażu, 

3) naruszenia przez Stażystkę przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności 
regulaminu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych. 

3. Rozwiązanie umowy stażowej w każdym przypadku, wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność Stażystki na stażu jest powodem rozwiązania umowy stażowej. W przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej realizowanie stażu RARR/podmiot przyjmujący na staż ma możliwość 
rozwiązania umowy na realizację stażu. 

5. Rozwiązanie umowy stażowej przez jedną z jej Stron powoduje jej wygaśnięcie pomiędzy wszystkimi Stronami. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy stażowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
chyba, że umowa stażowa stanowi inaczej. 

2. Wszelkie spory dotyczące umowy stażowej i udziału w Projekcie Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku 
braku porozumienia spory te będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby RARR S.A. w Rzeszowie. 

3. Umowa jest sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 1 egzemplarz otrzymuje RARR S.A. w Rzeszowie, 
1 egzemplarz otrzymuje Pracodawca, 1 egzemplarz otrzymuje Stażystka. 

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Program stażu dla Uczestniczki Projektu; 

2. Załącznik nr 2 – Deklaracja Pracodawcy; 
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  podpis Uczestniczki Projektu               RARR S.A.                                 podpis i pieczęć Pracodawcy 


