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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

§ 1. Informacje ogólne 
 

Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Głogowska Akademia Zawodowców” 

w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w okresie: 01.10.2017-31.08.2019 r. 

1. Beneficjentem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1 60-591, Poznań. 

2. Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców jest realizowany przez Fundację Inicjowania 

Rozwoju Społecznego wraz z Powiatem Głogowskim w terminie od 01.10.2017 do 31.08.2019 r. 

3. Projekt realizowany jest w: 

a) Technikum nr 2 w Głogowie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Głogowie, ul Perseusza 5, 67-200 Głogów 

b) Technikum nr 6 w Głogowie, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów 
 

4. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 108 uczniów (72K 36M) 
uczniów: 58 uczniów (45K 13M) Technikum nr 2 i 50 uczniów (27K 23M) Technikum nr 6 
w Głogowie poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, dzięki objęciu ich 
szkoleniami i kursami zawodowymi dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i stażami 
zawodowymi dla 70% uczestników projektu, a także doposażeniu pracowni zawodowych 
i podniesieniu kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (12K 4M) nauczycieli kształcenia 
zawodowego w okresie od 01.10.2017 do 31.08.2019r. 
  

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

Funduszu Społecznego.  

6. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 2. Założenia projektu  

1. Planowany okres realizacji projektu 01.10.2017 - 31.08.2019r.  
2. Wszystkie działania w projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
3. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona z poszanowaniem zasady niedyskryminacji 

uczestników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, 
wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.  
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4. Grupy docelowe projektu to w zależności od przewidzianej formy wsparcia:  
a) Uczniowie uczący się  w szkołach wymienionych w § 1 pkt. 3  
b) Nauczyciele zatrudnieni w szkołach wymienionych w § 1 pkt. 3. 

5. Uczestnikiem projektu mogą być tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu 
w procesie rekrutacji prowadzonym przez szkoły.  

 

§ 3. Oferowane formy wsparcia 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w podziale na poszczególne szkoły:  
a) Technikum nr 6 w Głogowie: 

 Szkolenia i kursy dla kierunku Technik Leśnik w zakresie:  
-  Planowanie i kosztorysowanie prac związanych z gospodarką leśną, Obliczanie miąższości 
drzew stojących i leżących, Produkcja szkółkarska, Kurs drwala, Kurs obsługi kosy spalinowej, 
obsługa dronu (kurs UAVO), 

 Szkolenia i kursy dla kierunku Technik Geodeta w zakresie:  
- obsługa dronu (kurs UAVO), kurs AutoCAD 

b) Technikum nr 2 w Głogowie:  

 Szkolenia i kursy dla kierunku Technik Usług Fryzjerskich w zakresie:  
- Stylizacja i wizaż we fryzjerstwie, Hair Style, kurs Stylizacja paznokci, kurs: Wizażystka, kurs: 
Obsługa kasy fiskalnej 

 Szkolenia i kursy dla kierunku Technik Organizacji Reklamy w zakresie:  
- Grafika wydawnicza, Fotografia produktowa Packshot, Marketing Internetowy, kurs obsługi 
programów graficznych – Corel DRAW 

 Szkolenia i kursy dla kierunku Technik Obsługi Turystycznej w zakresie:  
- kółko turystyczne „Zabytki Głogowa – pilot wycieczek w rodzinnym mieście”, kurs: Pilot 
wycieczek, kurs: Wychowawca kolonii 

 Szkolenia i kursy dla kierunku Technik Usług Fryzjerskich, Organizacji Reklamy, Obsługi 
Turystycznej w zakresie:  
- kursy zawodowej autoprezentacji i rozmów z klientem  
c) w Technikum nr 2 i w Technikum nr 6: 

 płatne staże zawodowe dla uczniów/ uczennic wykraczające poza ramy praktyk szkolnych 

 doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w Technikum nr 2 (pracownia fryzjerska, 
pracownia obsługi turystycznej, pracownia organizacji reklamy) i w Technikum nr 6 
(pracownia geodezyjna, pracownia użytkowania, urządzania lasu i maszynoznawstwa oraz 
pracownia biologii leśnej, łowiectwa, ochrony i hodowli lasu) 

 podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów z 
obszarów kompetencji kluczowych (m.in. informatyczno-matematycznych, przyrodniczych 
itp.) poprzez: kursy i szkolenia (szkolenie z zakresu obsługi programu EWMAPA, szkolenie z 
zakresu obsługi EWOPIS, kurs: Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście 
inteligentnym, wizaż I stopnia, nowoczesne techniki strzyżenia, język angielski w turystyce i 
hotelarstwie, kursy obsługi programów graficznych, kurs: Digital Marketing, kurs: Social 
Media, kurs: Snapchat, Instagram i aplikacje millenialsów, kurs informatyczny: Excel) oraz 
studia podyplomowe 

2. Uczniowie/ Nauczyciele mogą uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.  
3. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z programami opracowanymi przez szkoły.  
4. Zajęcia odbywają się na terenie danej szkoły, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych– 

prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w oparciu o art. 7e ustawy o systemie oświaty 
lub trenerów zewnętrznych w oparciu o umowę cywilnoprawną po uzyskaniu akceptacji 
Dyrektora Szkoły.  
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§ 4. Ogólne zasady rekrutacji 
 

1. Uczestnikami projektu są uczniowie ze szkół wymienionych w § 1 pkt. 3.  

2. Uczestnikami projektu są również nauczyciele ze szkół wymienionych w § 1 pkt. 3.  

3. Rekrutacja uczestników projektu jest otwarta i przeprowadzona zostanie na bieżąco przed 
poszczególnymi zaplanowanymi formami wsparcia. 

4. Rekrutacja w szkołach biorących udział w projekcie poprzedzona zostanie akcją informacyjną 
skierowaną do uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.  

5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.  

6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 
projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.  

7. Do przeprowadzenia rekrutacji zostanie powołany przez Dyrektora  Zespół ds. Rekrutacji  

8. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rekrutacji stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.  

9. Z posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji sporządza się protokół stanowiący załącznik nr 2 do 
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie zawierający szkolną listę uczestników projektu 
(załącznik nr 1 do Protokołu ) oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników 
projektu – jeśli została utworzona (załącznik nr 2 do Protokołu). 

10. Rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku, gdy 
liczba uczniów kwalifikujących się do udziału w projekcie jest większa od ilości dostępnych 
miejsc oraz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach. 

11. Lista uczniów/ nauczycieli zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie w 
sekretariacie Szkoły. 

 

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacja uczniów 
 

1. Uczeń/uczennica w ramach procesu rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia 
odpowiedniej dokumentacji  i  spełnienia kryteriów:  
A) Formalnych:  

1) zgłoszenie chęci uczestnictwa ucznia/uczennicy szkoły wskazanej w § 1 pkt. 3  w 
zajęciach dodatkowych poprzez podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego 
Formularza zgłoszeniowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;  

B) Merytorycznych:  

1) uzyskania pozytywnej Opinii pedagoga/wychowawcy (załącznik nr 4 do 
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) wskazujących na potrzebę udziału 
w określonych zajęciach dodatkowych (+ 5 punktów);  

2) uzyskania odpowiedniej ilości punktów z testu wstępnego w zależności od 
rodzaju zadania, w ramach którego uczeń/uczennica ma zostać objęty/a 
wsparciem (+ 0-5 punktów); 

3) posiadania statusu ucznia/uczennicy w niekorzystnej sytuacji materialnej na 
podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (+ 5 punktów);  

4) posiadania statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością na podstawie 
aktualnego orzeczenia  (+ 5 punktów); 

5) posiadania statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną na 
podstawie aktualnego orzeczenia  (+ 10 punktów); 

6) posiadania miejsca zamieszkania na obszarze wiejskim (+ 5 punktów).  
2. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje spełnienie kryteriów formalnych 

oraz uzyskanie co najmniej 5 pkt. dodatkowych kryteriów merytorycznych.   



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

3. O przydzieleniu ucznia/uczennicy do określonych  zajęć wykazanych w § 2 pkt.1 decyduje 
Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy złożonych dokumentów.  

4. Etapem kończącym proces rekrutacji jest podpisanie przez uczestnika projektu Deklaracji 
uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz 
odpowiednich Oświadczeń, a w przypadku Staży zawodowych również Umowy trójstronnej o 
organizację stażu, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

 

§ 6. Zasady rekrutacji i kwalifikacja nauczycieli 
 

1. Nauczyciele w ramach procesu rekrutacji są zobowiązani do wypełnienia i złożenia 
odpowiedniej dokumentacji  i spełnienia kryteriów :  
A) Formalnych:  

1) zgłoszenie chęci uczestnictwa nauczyciela szkoły wskazanej w § 1 pkt. 3 
w przewidzianych formach wsparcia poprzez wypełnienie Formularza 
zgłoszeniowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do Regulaminu 
rekrutacji i udziału w projekcie. 

2. O przydzieleniu nauczyciela do określonych  form wsparcia wykazanych w § 3 pkt.1 decyduje 
Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy złożonych dokumentów. 

3. Etapem kończącym proces rekrutacji jest podpisanie przez uczestnika projektu Deklaracji 
uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 5a do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
Umowy uczestnictwa w projekcie oraz odpowiednich Oświadczeń.  

 

§ 7. Prawa i obowiązki uczestników 
 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do:  
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach, do których zostali zakwalifikowani,  
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których biorą udział,  
c) korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych wykorzystanych w ramach projektu.  

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  
b) przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,  
c) wypełniania testów i ankiet sprawdzających oraz innych dokumentów służących 
monitorowaniu, kontroli i ewaluacji projektu, 
d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo 
w projekcie.  

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do: 
a) wypełniania ankiet i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu,  
b) dbanie o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowego zgodnie z podanym 
harmonogramem,  
d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo 
dziecka w projekcie, 
e) zapoznanie się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku, gdy rezygnacja 
jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi.  

2. W przypadku rezygnacji z Uczestnictwa w projekcie, Uczestnik projektu zobowiązany jest do 
złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (w imieniu dziecka 
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podpisuje rodzic / opiekun prawny) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 i załącznik nr 
6a do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.  

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w 
szczególnie rażących przypadkach naruszenia zapisów Regulaminu rekrutacji i udziału w 
projekcie. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Beneficjent Projektu 
na wniosek Dyrektora szkoły.  

 
 

§ 9. Postanowienia końcowe  
 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
2. W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu, uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie 

powiadomieni przez upublicznienie tej informacji.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji 

projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”.  
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data, podpis   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  

„Głogowska Akademia Zawodowców”  

 
….............................................. 
 pieczęć szkoły  
 
 

ZARZĄDZENIE NR …………… DYREKTORA  
TECHNIKUM NR 2 W GŁOGOWIE/ TECHNIKUM NR 6 W GŁOGOWIE* 

  Z DNIA...................... 
 

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),  

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu pn. 
 „Głogowska Akademia Zawodowców”  

 
§ 1 

Powołuję Zespół ds. Rekrutacji do prac związanych z rekrutacją uczniów/uczennic/nauczycieli do udziału w 
projekcie pn. „Głogowska Akademia Zawodowców” w składzie:  
 
1. Przewodniczący Zespołu ds. Rekrutacji: ………………………………………………..  

2. Członek Zespołu ds. Rekrutacji: …………….…………………………………………..  

3. Członek Zespół ds. Rekrutacji: …………………………………………………………  
 

§ 2 
Zespół ds. Rekrutacji przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady i kryteria ustalone w Regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie pn. „Głogowska Akademia Zawodowców”.  
 

§ 3 
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego wg wzoru 
stanowiącego załącznik do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Głogowska Akademia 
Zawodowców”. Zgłoszenia przyjmowane będą roku szkolnym 2017/2018 r.  oraz na początku roku 2018/2019r.   

§ 4 
Zespół ds. Rekrutacji przeprowadza rekrutację od dnia …………………………….. 2018 r. do ……………………….. 2018 r. 
oraz od dnia ………………………. 2019 r. do dnia………………………. 2019 r. 

§ 5 
Ze swoich prac Zespół ds. Rekrutacji sporządza protokół zawierający szkolną listę uczestników projektu oraz 
rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została utworzona.  
 

§ 6 
Dokument o którym mowa w § 5 sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do REGULAMINU 
REKRUTACJI I UDZIAŁU  W PROJEKCIE „Głogowska Akademia Zawodowców”.  

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

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

                          miejscowość i data                                                                                              podpis Dyrektor 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  

„Głogowska Akademia Zawodowców”  
 

 
…..............................................  
pieczęć szkoły  

 
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI 

W TECHNIKUM NR 2 W GŁOGOWIE/ TECHNIKUM NR 6 W GŁOGOWIE* 
 

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji powołanego na podstawie Zarządzania nr …………………….. z dnia 
do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic/nauczycieli do udziału w projekcie pn. „Głogowska Akademia 
Zawodowców”. 
 
Data posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji: ………………………………. 
 
Miejsce posiedzenie Zespołu ds. Rekrutacji: ………………………………….. 
 
Skład Zespołu ds. Rekrutacji:  

1. Przewodniczący Zespołu ds. Rekrutacji: ………………………………………………..  

2. Członek Zespołu ds. Rekrutacji: …………….…………………………………………..  

3. Członek Zespół ds. Rekrutacji: …………………………………………………………  
 
Przebieg pracy Zespołu ds. Rekrutacji:  
 
1.Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Głogowska 
Akademia Zawodowców” i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy Zespołu ds. Rekrutacji.  
2.Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie.  
3.Zakwalifikowanie uczniów/uczennic/nauczyciela na zajęcia dodatkowe zgodne z rozpoznanymi potrzebami, 
możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zajęciami zaplanowanymi dla szkoły we wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
4.Sporządzenie szkolnej listy uczestników projektu.  
5.Sporządzenie rezerwowej szkolnej listy kandydatów na uczestników projektu (jeśli została sporządzona).  
6.Uwagi Zespołu ds. Rekrutacji: .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołował/a:  
Podpisy członków Zespołu ds. Rekrutacji:  
 

1. ………………………………  

2. ………………………………  

3. ………………………………  

 
 

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

miejscowość  i data                                                                                           podpis Dyrektora 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

 

FORUMLARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 

Dane UCZNIA/UCZENNICY: 

 

 

 

 

 

Dane ucznia/  

uczennicy 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta                         Mężczyzna 

 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

 

Uczeń z niepełnosprawnością:   Tak                    Nie 

 

Uczeń szkoły/kierunku  Technikum nr 6 w Głogowie 

 Technik leśnik 

 Technik geodeta 

 Technikum nr 2 w Głogowie 

 Technik organizacji reklamy 

 Technik obsługi turystycznej 

 Technik usług fryzjerskich 

 

Dane 

rodzica/  

opiekuna 

(dla uczniów 

pon. 18 r.ż.) 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

 

 

 

 

Dane 

kontaktowe 

 

 

Adres zamieszkania  Ulica: 

Nr domu:                            Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Powiat: 

Gmina:  

Województwo: 
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Obszar zamieszkania wg 

stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

 słabo zaludnione  (wiejskie)      

 pośrednie (miasta, przedmieścia) 

 gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, 

obszary miejskie)  
 

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej     
(e-mail) 

 

Dodatkowe 

kryteria 

Uczeń z niepełnosprawnością    
(+ 5 pkt.)  

 Tak  Nie 

 

Uczeń z niepełnosprawnością    
sprzężoną (+ 10 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

Uczeń w trudnej sytuacji 
materialnej   (+ 5 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

Uczeń z obszarów wiejskich      
(+ 5 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

Dodatkowe informacje dotyczące ucznia/uczennicy:  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia 

 Tak  Nie 
 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

 Tak  Nie 
 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

 w tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak  Nie 
 

 Tak  Nie 
 

Osobą należącą do gospodarstwa składającego 
się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu 

 Tak  Nie 
 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej)

1
 

 Tak  Nie 
 

Zgłoszenie uczestnictwa we wsparciu: 

Kierunek Nazwa wsparcia Chęć uczestnictwa 
 
 
 
 
 

technik leśnik 

Planowanie i kosztorysowanie prac związanych z 
gospodarką leśną 

 Tak 

Obliczanie miąższości drzew stojących i leżących  Tak 

Produkcja szkółkarska  Tak 

Kurs drwala  Tak 

Kurs obsługi kosy spalinowej  Tak 

 Obsługa dronu kurs UAVO  Tak 

 

technik geodeta Obsługa dronu kurs UAVO  Tak 

                                                           
1
 Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej to: Osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0, byli więźniowie, 

narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich (DEGURBA 3). 
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Kurs AutoCAD  Tak 

 

 
technik fryzjerstwa 

Stylizacja i wizaż we fryzjerstwie  Tak 

Hair style  Tak 

Kurs stylizacji paznokci  Tak 

Kurs: wizażystka  Tak 

Obsługa kasy fiskalnej  Tak 

  

 
 

technik organizacji 
reklamy 

Grafika wydawnicza  Tak 

Fotografia produktowa Packshot  Tak 

Marketing internetowy  Tak 

Szkolenie obsługi programów graficznych 
(CorelDraw) 

 Tak 

 

 
technik żywienia 

obsługi turystycznej 

Kółko turystyczne „Zabytki Głogowa – pilot 
wycieczek w rodzinnym mieście” 

 Tak 

Kurs: pilot wycieczek  Tak 

Kurs: wychowawca kolonii  Tak 

 

Technik fryzjerstwa, 

obsługi turystycznej, 

organizacji reklamy 

Kurs zawodowej autoprezentacji i rozmów z 

klientem 

 Tak 

 

staż zawodowy Staż: 4 tygodnie; pracodawcy z branży; 
stypendium stażowe 

 Tak 

 
Oświadczam, że: 

1. Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadom odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych 
danych.  

2. Akceptuję Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Głogowska Akademia Zawodowców”, którego treść jest mi 
znana.  

3. Akceptuję udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Głogowska Akademia 
Zawodowców”. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z  późn. 

zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.4 

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne; Tytuł projektu: 

„Głogowska Akademia Zawodowców”. 

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

 (data i miejscowość )                                     (czytelny podpis ucznia pow.18 lat)         (czytelny podpis rodzica / opiekuna ucznia pon. 18 lat) 

(*jeśli nie dotyczy skreślić 
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Załącznik nr 3a  do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

 

FORUMLARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 

Dane NAUCZYCIELA/KI: 

Dane 

nauczyciela/ 

nauczycielki 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta                         Mężczyzna 

 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

 

Wykształcenie 

   ISCED 1 (podstawowe)      

   ISCED 2 (gimnazjalne) 

   ISCED 3 (ponadgimnazjalne) 

   ISCED 4 (policealne)  

   ISCED 5-8 (wyższe) 

Nauczyciel szkoły/ kierunku 

 Technikum nr 6 w Głogowie 

 Technik Leśnik 

 Technik Geodeta 

 Technikum nr 2 w Głogowie 

 Technik organizacji reklamy 

 Technik obsługi turystycznej 

 Technik usług fryzjerskich 

Dane 

kontaktowe 

 

 

Adres zamieszkania  

Ulica: 

Nr domu:                            Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Powiat: 

Gmina:  

Województwo: 

Obszar zamieszkania wg 

stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

 słabo zaludnione  (wiejskie)      
 pośrednie (miasta, przedmieścia) 
 gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, 
obszary miejskie)  
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Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej     
(e-mail) 

 

Dodatkowe 

kryteria 

osoba z niepełnosprawnością    
(+ 5 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

osoba z niepełnosprawnością    
sprzężoną (+ 10 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

osoba w trudnej sytuacji 
materialnej   (+ 5 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

osoba z obszarów wiejskich      
(+ 5 pkt.) 

 Tak  Nie 

 

Zakres wsparcia  

Wyrażam chęć 

udziału w: 

Studia podyplomowe  
 Tak 

Kurs obsługi programu 
EWMAPA 

 Tak 

Kurs obsługi programu EWOPIS 
 Tak 

Kurs: cyfrowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego w mieście 
inteligentnym  

 Tak 

Kurs : Wizaż I stopnia 
 Tak 

Kurs: Nowoczesne techniki 
strzyżenia 

 Tak 

Kurs j. angielskiego w turystyce 
i hotelarstwie 

 Tak 

Kurs obsługi programów 
graficznych (Corel, Photoshop) 

 Tak 

Kurs Digital Marketing  
 Tak 

Kurs Social Media 
 Tak 

Kurs: snapchat, instagram 
i aplikacje millenialsów 
(wykorzystanie w reklamie) 

 Tak 

Kurs informatyczny: Excel 
podstawowy 

 Tak 

Kurs informatyczny: Excel 
średniozaawansowany 

 Tak 

Dodatkowe informacje dotyczące nauczyciela/ki:  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia  Tak  Nie 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań  Tak  Nie 

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

 w tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak  Nie 
 

 Tak  Nie 
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Osobą należącą do gospodarstwa składającego się 
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 Tak  Nie 
 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej)

2
  Tak  Nie 

 

 
 

Oświadczam, że: 
4. Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadom odpowiedzialności za podanie 

nieprawidłowych danych.  

5. Akceptuję Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Głogowska Akademia Zawodowców”, którego 
treść jest mi znana.  

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 

2135 z  późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 

realizacji i ewaluacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa: 

10 Edukacja; Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – 

konkursy horyzontalne; Tytuł projektu: „Głogowska Akademia Zawodowów”. 

 

 

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

(data i miejscowość )                                                                              (czytelny podpis) 

 

                                                           
2
 Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej to: Osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0, byli więźniowie, 

narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich (DEGURBA 3). 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 

OPINIA WYCHOWAWCY 

 „Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

OPINIA 

WYCHOWAWCY 

Nazwisko i imię 

Ucznia/Uczennicy:  
 

Uczeń szkoły/kierunku 

 Technikum nr 6 w Głogowie 

 Technik leśnik 

 Technik geodeta 

 Technikum nr 2 w Głogowie 

 Technik organizacji reklamy 

 Technik obsługi turystycznej 

 Technik usług fryzjerskich 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy:  Data:  
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 

Ja, ………………………………………………………………….niżej podpisana/y 

Oświadczam, że: 

1. Deklaruję udział swój/mojego syna/mojej córki* …..………………………………….…………. w projekcie pn. 

„Czas profesjonalistów”, nr projektu RPDS. 10.04.01-02-0016/17realizowanym przez Fundacją 

Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Powiatem Głogowskim, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie 

zawartej dn. 27.11.2017 r. pomiędzy Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego a Województwem 

Dolnośląskim nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w następujących formach wsparcia: 

Nazwa wsparcia dla kierunku technik leśnik Deklaracja: (wstawić X) 

Planowanie i kosztorysowanie prac związanych z gospodarką 
leśną 

 

Obliczanie miąższości drzew stojących i leżących  

Produkcja szkółkarska  

Kurs drwala  

Kurs obsługi kosy spalinowej  

Obsługa dronu kurs UAVO  

 

Nazwa wsparcia dla kierunku technik geodeta Deklaracja: (wstawić X) 

Obsługa dronu kurs UAVO  

Kurs AutoCAD  

 

Nazwa wsparcia dla kierunku technik fryzjerstwa Deklaracja: (wstawić X) 

Stylizacja i wizaż we fryzjerstwie  

Hair style  

Kurs stylizacji paznokci  

Kurs: wizażystka  

Obsługa kasy fiskalnej  

 

Nazwa wsparcia dla kierunku technik obsługi turystycznej Deklaracja: (wstawić X) 

Kółko turystyczne „Zabytki Głogowa – pilot wycieczek w 
rodzinnym mieście” 

 

Kurs: pilot wycieczek  

Kurs: wychowawca kolonii  

 

Nazwa wsparcia dla kierunku technik organizacji reklamy Deklaracja: (wstawić X) 

Grafika wydawnicza  

Fotografia produktowa Packshot  

Marketing internetowy  

Kurs obsługi programów graficznych: Corel Draw  

 

Nazwa wsparcia dla kierunku technik fryzjerstwa technik 
organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej 

Deklaracja: (wstawić X) 

Kurs zawodowej autoprezentacji i rozmów z klientem  
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Nazwa wsparcia: staż zawodowy  Deklaracja: (wstawić X) 

Staż: 4 tygodnie; pracodawcy z branży; stypendium stażowe  

 

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie 
i akceptuję jego warunki.  

4. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje 
prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

5. W związku z przystąpieniem dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji projektu.  
 

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

 (data i miejscowość )                                     (czytelny podpis ucznia pow.18 lat)         (czytelny podpis rodzica / opiekuna ucznia pon. 18 lat) 

 
* Niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 5a do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 

Ja, ………………………………………………………………….niżej podpisana/y 

Oświadczam, że: 

1. Deklaruję udział swój …..………………………………….…………. w projekcie pn. „Głogowska Akademia 

Zawodowców”, nr projektu RPDS. 10.04.01-02-0016/17 realizowanym przez Fundację Inicjowania 

Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Powiatem Głogowskim, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 

dn. 27.11.2017 r. pomiędzy Fundacją Inicjowania Społecznego a Województwem Dolnośląskim 

nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w następujących formach wsparcia: 

Nazwa wsparcia Deklaracja: (wstawić X) 

Studia podyplomowe   

Kurs obsługi programu EWMAPA  

Kurs obsługi programu EWOPIS  

Kurs: cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w 
mieście inteligentnym  

 

Kurs : Wizaż I stopnia 
 

Kurs: Nowoczesne techniki strzyżenia  

Kurs j. angielskiego w turystyce i hotelarstwie  

Kurs obsługi programów graficznych (Corel, Photoshop)  

Kurs Digital Marketing   

Social Media  

Kurs: snapchat, instagram i aplikacje millenialsów 
(wykorzystanie w reklamie) 

 

Kurs informatyczny: Excel podstawowy  

Kurs informatyczny: Excel średniozaawansowany  

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego 
warunki.  

4. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne 
i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

5. W związku z przystąpieniem do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu realizacji projektu.  

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

 (data i miejscowość )                                (czytelny podpis uczestnika)          

 
* Niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  
„Głogowska Akademia Zawodowców”  

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Zgodnie z § 8 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Głogowska Akademia 

Zawodowców” zgłaszam rezygnację  
…………………………………………………............................................. (imię i nazwisko dziecka)  
z udziału w zajęciach dodatkowych …………………………………………………………………… (nazwa zajęć)  
prowadzonych w ramach projektu pn. „Głogowska Akademia Zawodowców”  
 

Powodem rezygnacji jest: 

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

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

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

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

 

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

          miejscowość  i data                                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 6a  do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  
„Głogowska Akademia Zawodowców”  

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Zgodnie z § 8 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Głogowska Akademia 

Zawodowców” zgłaszam rezygnację  
…………………………………………………............................................. (imię i nazwisko)  
z udziału w zajęciach dodatkowych …………………………………………………………………… (nazwa zajęć)  
prowadzonych w ramach projektu pn. „Głogowska Akademia Zawodowców”  
 

Powodem rezygnacji jest: 

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

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

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

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

 

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

        miejscowość  i data              podpis uczestnika 
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Załącznik nr 7do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  
„Głogowska Akademia Zawodowców”  

 

UMOWA TRÓJSTRONNA 

O ORGANIZACJĘ STAŻU 

Nr ……/…/ST/….. 

 

zawarta w …. w dniu …………………………r. pomiędzy  

 

Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hoża 1, 61 – 691 Poznań, 

NIP 7792348879, REGON 301012830, reprezentowaną przez Bartosza Witkowskiego – Prezesa, 

realizującą  projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” , w ramach RPO WD 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, zwaną w dalszej części umowy „Projektodawcą”, 

 

a 

 

……………………………z siedzibą w ……………………………, ……………………….., NIP ……………………, REGON 

………………………., reprezentowaną przez ……………………………………………, zwaną w dalszej części umowy 

„Pracodawcą”, 

 

a 

 

……………………………….. 

zamieszkałym w: ……………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………., będącym Uczestnikiem Projektu „Głogowska Akademia 

Zawodowców”, zwanym w dalszej części umowy „Stażystą”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, 

Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

2. W ramach niniejszej Umowy Projektodawca zorganizuje wspólnie z Pracodawcą staż dla 

Stażysty pozostającego bez zatrudnienia (bezrobotnego/nieaktywnego zawodowo), 

będącego uczniem Technikum nr 2/ Technikum nr 6* w Głogowie na następującym 

stanowisku lub w zawodzie lub w zakresie zadań ………………………………………………………. (nazwa 

stanowiska odbywania stażu). 

3. Przez staż należy rozumieć nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy 

przez wykonywanie zadań  w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. 

----------------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 
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4. Okres odbywania stażu strony ustalają: ……………..(data) 

5. Miejsce odbywania stażu: …………………………………………………….(adres) 

6. Staż będzie się odbywał zgodnie z programem stażu określonym w załączniku nr 1 do umowy 

stanowiący jej integralną cześć. 

7. Zakres stażu obejmuje 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku Stażysty 

będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

 

§ 2 

1. Opiekunem Stażysty ustanawia się: …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) 

2. Stanowisko zajmowane przez Opiekuna Stażysty:………………………………………… (stanowisko) 

3. Wykształcenie Opiekuna Stażysty: wyższe. 

4. Na jednego opiekuna stażu zawodowego w miejscu staży przypada: ………………………… 

5. Opiekun stażysty wykonuje swoje obowiązki w ramach dotychczasowej formy zaangażowania 

przez podmiot przyjmujący na staż zawodowy w ramach godzin zaangażowania. 

6. Czas Stażysty odbywania stażu nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a                          

w przypadku Stażysty będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

7. Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie innym 

niż jednozmianowy lub w godzinach nadliczbowych. 

 

§ 3 

1. Projektodawca zobowiązuje się: 

1) skierować Stażystę przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenie 

zdolności do odbywania stażu oraz sfinansować koszty przedmiotowych badań lekarskich; 

2) ubezpieczyć Stażystę w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie 

trwania stażu; 

3) zapewnić wyżywienie (posiłki, napoje) w trakcie odbywania stażu 

4) zapewnić wyprawki stażowe niezbędne w tym zakresie (odzież robocza i ochronna, 

środki ochrony i higieny) 

5) zapewnić Stażyście opiekę Koordynatora staży, z którym zobowiązuje się w sposób 

ciągły, zgodny z programem stażu współpracować w kwestii sprawowania nadzoru nad 

prawidłowością przebiegu stażu oraz pełną dokumentacją. Koordynator staży będzie 

odpowiedzialny za kontrolę i bieżący monitoring staży zawodowych; 

6) wypłacić Stażyście w okresie trwania stażu stypendium w wysokości 1 623,88 zł 

brutto (słownie tysiąc sześćset dwadzieścia trzy złote 88/100) za odbyte  150 h. Wypłata 

środków nastąpi na konto wskazane przez Stażystę w oświadczeniu (wzór – Załącznik nr 2) 

jednorazowo w terminie 21 dni od dnia otrzymania od stażysty listy obecności, o której 

mowa w § 4 ust. 1 pkt. 7.  W przypadku braku środków finansowych przyznanych 

Projektodawcy na realizację Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, 

Projektodawca zastrzega sobie prawo do wypłaty stypendium w późniejszym terminie, 

przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 5 dni od dnia otrzymania środków 

finansowych przez Projektodawcę;  
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7) wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, z przyczyn opisanych w ust. 6, nie 

powoduje opóźnienia w płatności Projektodawcy; 

8) opracować w porozumieniu z Pracodawcą program stażu i zapoznać z nim osoby 

biorące w nim udział; 

9) zapoznać Stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami; 

10) wydać Stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu, zawierające co najmniej: dane 

Stażysty, tj. imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres; dane opiekuna Stażysty, tj. imię 

i nazwisko, zajmowane stanowisko i wykształcenie; datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, 

cel i program stażu, opis zadań wykonywanych przez stażystę oraz opis celów edukacyjno 

– zawodowych i kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku realizacji stażu, ocenę 

stażysty dokonaną przez opiekuna stażu   

11) zwrócić Stażyście poniesione koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu – w 

przypadku kiedy miejsce odbywania stażu jest inne niż miejsce zamieszkania Stażysty; 

12) być dostępnym dla uczestników i zapewniać bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich 

trudnych/nieoczekiwanych,  - identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie 

środków zaradczych, zarządzanie konfliktami  

13) utrzymywać stały kontakt z uczestnikami, bieżąco zbierać ich opinie dot. stażu 

zawodowego  

14) monitorować i dokumentować przebieg stażu zawodowego 

15) na wniosek Pracodawcy lub po zasięgnięciu jego opinii, pozbawić Stażystę możliwości 

kontynuowania stażu w przypadkach: 

a.  opuszczenia z przyczyn nie usprawiedliwionych więcej niż jednego dnia stażu; 

b. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w 

szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków lub środków psychotropowych, spożywania na stanowisku pracy 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych 

c. naruszenia przez stażystę przepisów prawa i regulaminu pracy 

obowiązującego u pracodawcy 

d. gdy łączny okres udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie 

odbywania stażu wynosi więcej niż 60 dni 

e. niezrealizowania programu stażu. Podjęcie przez beneficjenta  decyzji o 

przerwaniu stażu zawodowego następuje po wysłuchaniu uczestnika projektu 

16) na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż zawodowy może 

rozwiązać z pracodawcą umowę o odbyciu stażu zawodowego w przypadkach: 

a. niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu zawodowego. 

Podjęcie przez beneficjenta decyzji o przerwaniu stażu zawodowego następuje 

po wysłuchaniu pracodawcy 

b. uczestnik projektu podczas odbywania stażu zawodowego podejmie pracę 

zarobkową, wykonywaną na podstawie umowy o pracę 

 

§ 4 

1. Pracodawca zobowiązuje się do: 

1) przyjęcia Stażysty na staż w terminie i miejscu określonym w § 1 ust. 4 i 5, bez 

nawiązania stosunku pracy; 
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2) zapewnienia sal oraz sprzętu, niezbędnych do przeprowadzenia stażu; 

3) zapewnienia stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników, zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, 

pomieszczeń, urządzeń i materiałów zgodnie z  ustalonym programem stażu, w celu 

nabycia umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu; 

4) zapoznania Stażysty z regulaminem pracy, z przepisami o bezpieczeństwie i higienie 

pracy, z przepisami przeciwpożarowymi oraz o ochronie tajemnicy państwowej i 

służbowej; 

5) poinformowania Stażysty o obowiązkach: 

a. sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych 

programem stażu; 

b. stosowania się do poleceń Pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, 

jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa; 

c. przestrzegania ustalonego czasu wykonywania stażu, regulaminu pracy i 

porządku obowiązującego w zakładzie pracy; 

d. dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę; 

e. przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

6) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia, informowania 

Projektodawcy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu 

nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty oraz innych zdarzeniach istotnych dla 

realizacji programu; 

7) współprzedkładania Projektodawcy listy obecności osoby odbywającej staż nie 

później niż do 5-go dnia każdego kolejnego miesiąca (wzór – Załącznik nr 3);  

8) nie powierzania w okresie odbywania stażu kobietom w ciąży czynności lub zadań w 

warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej; 

9) wydania po zakończeniu stażu opinii (wzór – Załącznik nr 4) zawierającej informacje o 

zadaniach realizowanych przez Stażystę oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach 

zawodowych pozyskanych w okresie odbywania stażu; 

10) sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu poprzez wyznaczenie Opiekuna dla 

osoby odbywającej staż; 

11) zatwierdzania dziennika zajęć oraz nadzór nad prawidłowością jego wypełniania; 

12) przestrzegania „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS; 

13) ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze 

zm.). 

14) Pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze 5% w kosztach organizacji i 

prowadzenia stażu, w postaci m.in. doposażenia stanowiska pracy stażysty i 

eksploatacji stanowiska pracy. Wartość wkładu pracodawcy wynosi średnio 550 zł na 

jedno utworzone stanowisko stażowe. 

15) Pracodawcy przysługuje refundacja części poniesionych kosztów oddelegowania 

pracownika do obowiązków opiekuna stażu w wysokości 280 zł za każde stworzone 

stanowisko stażowe 
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§ 5 

1. Stażysta zobowiązuje się: 

1) rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym w § 1 ust. 4 i 5 

niniejszej Umowy; 

2) sumiennie i starannie wykonywać zadania, zgodnie z programem stażu stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i 

opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem  

3) przestrzegać ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz przepisów i zasad 

obowiązujących                             u Pracodawcy, w szczególności: regulaminu pracy, 

tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych oraz porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu; 

4) dbać o dobro Pracodawcy i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę; 

5) przygotowywać systematycznie listę obecności i dziennik stażu (wzór – załącznik Nr 

5), zawierający informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych 

kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz przekazać to sprawozdanie do 

podpisu wyznaczonemu Opiekunowi; 

6) dostarczyć do biura Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” (Fundacja 

Inicjowania Rozwoju Społecznego, Biuro Projektów Wrocław, ul. Jedności Narodowej 

112, 50-301 Wrocław), najpóźniej  w ciągu 7 dni od zakończenia stażu, opinię 

pracodawcy, kompletnego sprawozdania z przebiegu stażu zawodowego (wzór – 

załącznik Nr 6). 

2. Stażysta ma prawo do: 

1) przydzielenia mu przez Pracodawcę Opiekuna stażu;  

2) otrzymania stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6, przy czym stypendium 

nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, chyba że przyczyną nieobecności na 

stażu jest czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w 

stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, co zostanie udokumentowane przez 

Stażystę odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, przedłożonym niezwłocznie po 

wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia 

tego zdarzenia. 

3) zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu– w 

przypadku kiedy miejsce odbywania stażu jest inne niż miejsce zamieszkania Stażysty. 

Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest dostarczenie przez Stażystę do 

biura Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” (Fundacja Inicjowania Rozwoju 

Społecznego, Biuro Projektów Wrocław, ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 

Wrocław), najpóźniej  w ciągu 7 dni od zakończenia stażu, wypełnionego wniosku o 

zwrot kosztów dojazdu (wzór – załącznik nr 7) 

4) wyżywienia (posiłki, napoje) w trakcie odbywania stażu 

5) wyprawki stażowej niezbędnej w zakresie odbywania stażu (odzież robocza i 

ochronna, środki ochrony i higieny) 

6) otrzymania zaświadczenia o odbyciu stażu (wzór – załącznik nr 8). 
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§ 6 

1. Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępnienia 

wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy Projektodawcy oraz innym upoważnionym  

instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli realizacji stażu, także w 

miejscu odbywania stażu. 

3. Pracodawca zobowiązany jest do przekazania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 

niniejszej umowy Projektodawcy w terminie 14 dni od zakończenia stażu. 

4. Pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania miejsca odbywania stażu, a 

Projektodawca do dostarczenia niezbędnych materiałów do wykonania w/w czynności.  

5. Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawca w 

okresie trwania niniejszej umowy, o wszelkich zmianach w dokumentach stanowiących podstawę 

prawną funkcjonowania Pracodawcy, a w szczególności zmiany miejsca prowadzenia działalności 

lub realizowania stażu przez Stażystę. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 

§ 9 

Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

§ 10 

1. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku nie dotrzymania przez Pracodawcę warunków niniejszej umowy Projektodawca 

może odstąpić od jej wykonania ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym fakcie 

Pracodawcę na piśmie. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Projektodawca                               Pracodawca                               Stażysta

  

 

 

 

        …………………….............     …………………….............                         …..…………………………. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Program stażu  zawodowego 
(wypełnia Organizator Stażu przed rozpoczęciem stażu) 

 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Organizator Stażu, u którego realizowany jest staż zawodowy (nazwa firmy, katedra, zakład/instytut): 

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

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

Imię i nazwisko Stażysty :  

PESEL :  

Okres odbywania stażu  zawodowego :  

Miejsce odbywania stażu:  

Nazwa stanowiska odbywania stażu  :  

Opiekun Stażu:  

 
 

Zakres zadań wykonywanych podczas Stażu zawodowego:  

 

 

 

 

 

Rodzaj uzyskiwanych umiejętności zawodowych: 
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Nazwa stanowiska pracy, możliwego do objęcia po ukończeniu stażu 

 

 

 

 

Strony zgodnie oświadczają, że realizacja ww. programu umożliwi Stażyście samodzielne wykonywanie pracy na 

danym stanowisku po ukończeniu stażu zawodowego. Zmiana programu może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. Potwierdzeniem nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych jest 

opinia o Stażyście.  

 

 

 ……………………………..………                                        
Podpis Opiekuna Stażu 

 

 

 

……………………………………………………..                                   …………………………………………………….. 
Podpis i pieczęć Organizatora Stażu                                                          Podpis i pieczęć Realizatora Projektu 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 

 

Oświadczenie  

Zgoda na przelew stypendium stażowego na konto 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przekazywanie należnego stypendium stażowego z tytułu 
udziału w projekcie „Głogowska Akademia Zawodowców” nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17  

 na moje konto osobiste: 
 

nazwa banku ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr konta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego powiadomienia organizatora o 

zmianie numeru konta i innych danych niezbędnych do dokonania wpłaty na moje konto.  

 

 

 ………………………………………………………….. …………………………………………………… 
                 (miejscowość, data)                                                                                      (podpis stażysty) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 
………………………………………… 
Pieczątka Organizatora Stażu 

 

Lista obecności za miesiąc ......................... 20…... r. 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 
nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

 
………………….…………………………………………….. 

Imię i nazwisko Stażysty 
 

l.p. 
Data 

dz/m/r 

Podpis 
Stażysty 

/symbol* 

Podpis 
Opiekuna Stażu 

l.p 
 

Data 
dz/m/r 

Podpis Stażysty 
/symbol* 

Podpis Opiekuna 
Stażu 

1 

 
 
 

 
17 

 
  

2 

 
 
 

 
18 

 
  

3 

 
 
 

 
19 

 
  

4 

 
 
 

 
20 

 
  

5 

 
 
 

 
21 

 
  

6 

 
 
 

 
22 

 
  

7 

 
 
 

 
23 

 
  

8 

 
 
 

 
24 

 
  

9 

 
 
 

 
25 

 
  

10 

 
 
 

 
26 

 
  

11 

 
 
 

 
27 

 
  

12 

 
 
 

 
28 

 
  

13 

 
 
 

 
29 

 
  

14 

 
 
 

 
30 

 
  

15 

 
 
 

 
31 

 
  

16 

 
 
 

 
 

   

* Symbol: 
W – dzień wolny udzielony na wniosek Uczestnika Projektu 
C – zwolnienie lekarskie 
X – dzień  wolny od pracy (np. sobota, niedziela, święto itp.)                              

….……………………………………… 
Podpis Opiekuna  Stażu 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Opinia o Stażyście 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 
nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

 
Organizator Stażu, u którego realizowany jest staż  zawodowy (nazwa firmy, katedra, 

zakład/instytut): 

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

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

Imię i nazwisko Stażysty :  

PESEL : 

Okres odbywania stażu/praktyki zawodowej : 

Nazwa stanowiska : 

 

Zadania zrealizowane oraz nabyte kwalifikacje lub umiejętności przez Uczestnika Projektu w okresie 

stażu zawodowego : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………………………..                                   …………………………………………………….. 
 Podpis Opiekuna Stażu Podpis i pieczęć Organizatora Stażu 
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Załącznik nr 5 do Umowy 
 

 

 

…………………………………………… 
Pieczęć Organizatora Stażu 

 

Dziennik odbywania 
stażu zawodowego 

 
„Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

 
 

……………………………………………………………………………... 
(Imię i nazwisko Stażysty) 

 

Miejsce odbywania stażu zawodowego: 

 

 

…………………...………………………………………………………… 
(Nazwa i adres Organizatora Stażu) 

 

Opiekun Stażu: ……………………………………………………………………………... 
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KARTA TYGODNIA 

Data 
Godziny pracy      

od – do 

Wyszczególnienie czynności, 

uwagi, obserwacje, wnioski Stażysty 
12.10.2017 

(przykładowa data) 
 

 

 

 

13.10.2017 
(przykładowa data) 

 

 

 

 

16.10.2017 
(przykładowa data) 

 

 

 

 

17.10.2017 
(przykładowa data) 

 

 

 

 

18.10.2017 
(przykładowa data) 

 

 

 

 

 
 
Potwierdzenie wykonania wymienionych czynności przez Opiekuna Stażu 

 
 
 
 

………………………………………… 
                                                                                                                                                  Podpis Opiekuna Stażu 
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Załącznik nr 6 do Umowy 
 

Sprawozdanie z odbycia stażu zawodowego 
 

„Głogowska Akademia Zawodowców” 
nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

 
 

Organizator Stażu, u którego realizowany jest staż  zawodowy (nazwa firmy, katedra, 

zakład/instytut): 

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

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

Imię i nazwisko Stażysty :  

PESEL : 

Okres odbywania stażu/praktyki zawodowej:  

Nazwa stanowiska : 

 

W trakcie stażu zawodowego wykonywałem/am następujące zadania: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

W trakcie stażu  zawodowego nabyłem/am następujące kwalifikacje lub umiejętności: 

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

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

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

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

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

 

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

        Podpis Stażysty                                                                                                     Podpis Opiekuna Stażu 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

 

1) Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedstawienie 

poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika/czki na miejsce odbywania 

stażu (wzór 1) oraz biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za jeden dzień odbywania stażu 

(weryfikowanych za pomocą listy obecności). Kwalifikowane będą koszty dojazdu najtańszymi 

publicznymi środkami transportu.  

 

2) W przypadku braku możliwości dojazdu publicznym środkiem transportu i korzystaniu z 

samochodu prywatnego własnego/użyczonego zwracana będzie kwota do wysokości wartości biletu 

najtańszego środka transportu na danej trasie. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu samochodem 

prywatnym własnym/użyczonym jest przedstawienie: 

 poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika/czki na miejsce 

odbywania stażu samochodem prywatnym własnym/użyczonym (wzór 2) 

 kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu 

 umowy użyczenia samochodu w przypadku osoby nie będącej posiadaczem samochodu 

 informacji od przewoźnika o najtańszej cenie biletu na danej trasie lub kopia biletów 

najtańszym publicznym środkiem transportu 

 Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika stażu (weryfikowana 

na podstawie list obecności) 

 

3) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

daty zakończenia odbywania stażu. 
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WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

UCZESTNIKA STAŻU ZWODOWEGO 

w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………….......................... .(imię i nazwisko) 

legitymujący się numerem PESEL …………………………………………….…………………….………, zamieszkała/y 

………………………………………………………………………………… (adres) oświadczam, że w związku z moim 

udziałem w dniu/ach ………………..…………………………………………..…………………………..……………………… 

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

(daty odbywania stażu) w stażu zawodowym realizowanym w ramach projektu „Głogowska 

Akademia Zawodowców”  

 

1) Dojeżdżałam/em na miejsce odbywania stażu zawodowego w ………………………… z miejscowości 

……………………………………. w odległości ………………..km w jedną stronę. 

 

2) Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w jedną stronę na w/w trasie wynosi 

…………………… zł, co potwierdzam załączonymi biletami z odbytych dojazdów. Proszę o zwrot kosztów 

dojazdu w wysokości …………………………… zł.  

 

Sposób przekazania środków: 

Przelew na konto bankowe: 

………………………………………………………………………………………………… 
(Numer konta) 

…...……………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa banku) 

 

………………………………………………. 
(Data i podpis uczestnika projektu) 
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WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

UCZESTNIKA STAŻU ZAWODOWEGO 

w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………....................... (imię i nazwisko) 

legitymujący się numerem PESEL …………...………………………………, zamieszkała/y 

………………………………………………………………… (adres) oświadczam, że w związku z moim udziałem w 

dniach …………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………… 

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

(daty odbywania stażu) w stażu zawodowym  realizowanym w ramach projektu „Głogowska 

Akademia Zawodowców”  

 

Dojeżdżałam/em własnym/użyczonym* samochodem osobowym marki ……….................... o numerze 

rejestracyjnym ……………………………. na miejsce odbywania stażu w …………………….. z miejscowości 

……………………………………. w odległości ………………..km w jedną stronę. 

 

Proszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego biletu transportu publicznego na 

w/w trasie, która obsługiwana jest przez …………………………… i wynosi w jedną 

stronę………………………………… zł. 

Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w jedną stronę na w/w trasie wynosi 

…………………… zł, co potwierdzam załączoną informacją od przewoźnika lub kopią biletów. 

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości …………………………… zł.  

 

Sposób przekazania środków: 

Przelew na konto bankowe: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(Numer konta) 

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

(Nazwa banku) 

W załączeniu przedkładam: 
- kserokopię dowodu rejestracyjnego w/w pojazdu 
- umowę użyczenia samochodu w przypadku osoby nie będącej posiadaczem samochodu 
- informację od przewoźnika o najniższej cenie biletu na danej trasie  lub kopię biletów najtańszym publicznym środkiem 
transportu 

 

………………………………………………. 
    (Data i podpis uczestnika projektu) 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić          
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Załącznik nr 8 do Umowy 

 
Zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego 

 
 

Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” 

nr projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 

realizowany w ramach 

 RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w okresie od 01.10.2017r. do 31.08.2019r. 

 

 

1. Nazwisko i imię stażysty:  

2. Data urodzenia:  

3. PESEL:  

4. Adres zamieszkania:  

5. Miejsce odbywania stażu:  

6. Nazwa stanowiska/ zakres zadań: 

7. Okres stażu: 

8. Cel odbycia stażu:  

9. Opis zadań oraz kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku realizacji stażu zawodowego:  

10. Ocena Stażysty dokonana przez Opiekuna stażu: ……………………………. 

 

 
 
 
 
 
……………………………………………………….                                                        …………………………………………. 
Podpis  i pieczęć Realizatora projektu                                                         Podpis  i pieczęć Organizatora Stażu  

 
 

 


