
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 28 maja 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu projektu  

„Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 

nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 2021 poz. 478 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 35/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 8 października 

2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00, zmienionego Zarządzeniem  

nr 40/19 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 6 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 44/19  

Rektora-Komendanta SGSP z dnia 19 listopada 2019 r., zmianie ulega Załącznik nr II do Regulaminu 

Projektu Regulamin „Uczelnianego programu stażowego” w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do Zarządzenia nr 35/2021 

Załącznik II do Regulaminu Projektu 

REGULAMIN 
„Uczelnianego programu stażowego” 

Projekt „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 
Nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin uczelnianego programu stażowego jest integralną częścią Regulaminu projektu  

pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”. 

2. Definicje i pojęcia ogólne: 
1) Adres e-mail Projektu: staze.power2019@sgsp.edu.pl  
2) Biuro Projektu – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 

bud. B ob. 02 pok. 203; 
3) Harmonogram - harmonogram stażu; 
4) Komisja - Komisja Rekrutacyjna; 
5) Koordynator stażu - koordynator Modułu II Staże; 
6) NCBiR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
7) Opiekun stażu Pracodawcy - opiekun stażu po stronie Pracodawcy przyjmującego studenta na 

staż; 
8) Opiekun stażu SGSP – opiekun stażu po stronie SGSP; 
9) Pracodawca - podmiot lub instytucja przyjmujące studenta na staż; 
10) Program stażu - spersonalizowany dokument zawierający nazwę Pracodawcy, do którego 

zostanie skierowany Stażysta, okres realizacji stażu, szczegółowy opis zakresu planowanych do 
wykonania zadań przez Stażystę związanych z efektami uczenia się na danym kierunku studiów, 
odpowiadających sylwetce absolwenta SGSP; 

11) Program stażowy - działanie w projekcie dotyczące realizacji wysokiej jakości staży studenckich, 
zgodnych z Regulaminem konkursu nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

12) Projekt - projekt pt. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 
2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

13) Regulamin - regulamin „Uczelnianego programu stażowego” – zadanie 2 w ramach Projektu; 
14) Rektor – Rektor-Komendant SGSP; 
15) SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej; 
16) Staż – jest formą szkolenia praktycznego i oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy 
z Pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy SGSP, Pracodawcą,  
a Stażystą, według ustalonego Programu stażu i Harmonogramu; 

17) Stażysta - student lub studentka odbywający staż w ramach Projektu; 
18) Studenci - studenci i studentki studiów stacjonarnych realizowanych w SGSP; 
19) Strona internetowa - strona internetowa Projektu https://power2019.sgsp.edu.pl 
20) SD-BW - studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne; 
21) SD-P - studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa; 
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22) SP-CBW - studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne; 
23) SP-PC - studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla osób 

cywilnych; 
24) SP-PK - studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla 

strażaków w służbie kandydackiej; 
25) Umowa trójstronna - umowa pomiędzy SGSP, Pracodawcą i Stażystą. 

§ 2 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  
i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 wdrażanego 
przez NCBiR. 

2. Podstawę do wdrożenia Projektu stanowi Umowa o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z089/18-
00 z dnia 19 czerwca 2019 r. pomiędzy SGSP a NCBiR. 

3. Projekt realizowany jest przez SGSP w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r. 
4. Projekt obejmuje swym zakresem organizację i realizację Programu stażowego obejmującego nie 

mniej niż 120 i nie więcej niż 168 godzinne Staże w przedsiębiorstwach i instytucjach 
zlokalizowanych na terytorium RP. 

5. Projektem objęci są studenci studiów stacjonarnych l-go i II-go stopnia na kierunkach inżynieria 
bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. 

6. Celem projektu jest organizacja, we współpracy z Pracodawcami, wysokiej jakości Programu 
stażowego, który zapewni optymalne przygotowanie studentów do potrzeb Pracodawców na rynku 
pracy, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności 
praktycznego wykorzystania wiedzy. Wdrożenie Programu stażowego we współpracy  
z Pracodawcami nastąpi w okresie od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. 

7. Program stażowy zakłada realizację czterech edycji Staży: 
1) I edycja będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 
2) II edycja będzie realizowana od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
3) III edycja będzie realizowana od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. 
4) IV edycja będzie realizowana od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

8. SGSP zastrzega sobie prawo do zmiany, w wyjątkowych sytuacjach, terminów realizacji 
poszczególnych edycji. Informacja o zmianach będzie udostępniana za pośrednictwem strony 
internetowej Projektu. 

9. Limity miejsc stażowych w poszczególnych edycjach Programu stażowego wynoszą: 
1) I edycja - 45 miejsc, 
2) II edycja - 45 miejsc, 
3) III edycja - 45 miejsc, 
4) IV edycja - 45 miejsc. 

10. Staże są bezpośrednio związane z efektami uczenia się na kierunkach objętych wsparciem  
w ramach Projektu. 

11. Staże można zaliczać w poczet studenckiej praktyki zawodowej, wynikającej z planu studiów na 
kierunkach objętych wsparciem w ramach Projektu. 

12. Wyklucza się wsparcie w ramach Projektu dla osób równocześnie korzystających z Programu 
Erasmus +. 

13. Student, który w ramach Projektu odbył Staż studencki, nie może brać udziału w kolejnych 
rekrutacjach do tego Projektu. 

14. Student, który w ramach Projektu uczestniczył w szkoleniach i wizytach studyjnych nie może 
ubiegać się o odbycie Stażu. 

15. Informacje o realizacji Programu stażowego będą udostępniane za pomocą strony internetowej 
Projektu. 
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16. Regulamin określa zasady przyznawania wynagrodzenia stażowego oraz organizacji i odbywania 
Staży. 

§ 3 

ZASADY REKRUTACJI - STUDENCI 

1. Decyzję w sprawie przyznania Stażu podejmuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją. 
2. Komisję powołuje Rektor na czas trwania Projektu. 
3. Staż przyznawany jest w wyniku postępowania konkursowego. 
4. Wszystkie informacje nt. naboru, terminów i zasad rekrutacji będą umieszczane na stronie 

internetowej Projektu. 
5. Studenci ubiegający się o Staż zobowiązani są do złożenia w Biurze Projektu: 

1) kwestionariusza - formularza danych uczestnika projektu (załącznik nr 1A do Regulaminu 
projektu), 

2) oświadczenia o kwalifikowalności uczestnika projektu (załącznik nr 2A do Regulaminu 
projektu), 

3) oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu projektu), 
4) deklaracji Uczestnika Projektu o przystąpieniu do wsparcia (załącznik nr 4B do Regulaminu 

projektu). 
6. Kryteria rekrutacyjne: 

1) studenci ubiegający się o Staż muszą spełniać kryteria kwalifikujące: 
a) status studenta studiów, co najmniej: 

 III roku studiów dla czteroletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria 
bezpieczeństwa, 

 II roku studiów dla trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne, 

 I roku studiów drugiego stopnia; 
b) zadeklarowanie chęci uczestnictwa w projekcie; 
c) złożenie kompletnych dokumentów w określonym czasie i miejscu; 
d) status osoby biernej zawodowo; 
e) zadeklarowanie dyspozycyjności w okresie realizacji Stażu. 

2) w postępowaniu uwzględniane będą następujące kryteria punktowe. Maksymalna liczba 
punktów podstawowych wynosi 20 i jest ona sumą punktów wg skali poniżej 

Kryterium Liczba punktów 
Średnia arytmetyczna z ostatniego semestru 

poprzedzającego bieżący rok akademicki dla 

studentów studiów pierwszego stopnia oraz 

kontynuujących naukę na studiach drugiego 

stopnia 

Max. 3 pkt. 

 

 (3,01 - 3,5) - 1 pkt 

 (3,51 - 4,0) - 2 pkt 

 (4,01 - 5,0) - 3 pkt 

Ocena z egzaminu potwierdzającego efekty 

uczenia się na studiach pierwszego stopnia  

lub ocena z egzaminu potwierdzającego 

posiadane przez kandydata kwalifikacje  

i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów 

drugiego stopnia dla studentów I roku studiów 

drugiego stopnia 

Max. 3 pkt. 

 3,0 - 1 pkt 

 3,5 - 2 pkt 

 > 4,0 - 3 pkt 



 

Projekt pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”  
Nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 

4 z 10 

Orzeczenie o niepełnosprawności  

3 pkt. 

Tak - 3 pkt 

Nie - 0 pkt 

Działalność w kole naukowym i samorządzie 

studenckim 

Max. 3 pkt. 

 w kole naukowym - 1 pkt za każde koło 

naukowe, 

 w organach samorządu studenckiego - 1 pkt, 

 w prezydium samorządu studenckiego - 1 pkt. 

Uczestnictwo w projektach naukowych 

i konferencjach oraz publikacje naukowe 

Max. 3 pkt. 

 w projekcie naukowym - 1 pkt, 

 aktywny udział w konferencji naukowej  

z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem 

postera lub członkostwo komitetu 

organizacyjnego - 1 pkt,  

 autorstwo lub współautorstwo w publikacji 

naukowej - 1 pkt 

Doświadczenie zawodowe związane  

z kierunkiem studiów 

Max. 5 pkt. 

Tak - 0 pkt 

Nie - 5 pkt 

7. Zespół zadaniowy „Moduł II Staże” pod przewodnictwem Koordynatora stażu na postawie 
złożonych wniosków oraz kryteriów punktowych przydziela punkty i przygotowuje listę  
z przyznanymi punktami i przekazuje ją Komisji. 

8. Komisja weryfikuje prawidłowość złożonych wniosków, a następnie ustala listę rankingową osób 
zakwalifikowanych do Programu stażowego, uszeregowanych w kolejności malejącej, według 
liczby uzyskanych punktów. 

9. Komisja ogłasza listę rankingową w ciągu 5 dni kalendarzowych od terminu zakończenia składania 
wniosków. Listę podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego Członek Komisji. 

10. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Kierownika Projektu, składane w terminie 5 dni 
kalendarzowych od ogłoszenia listy rankingowej. 

11. Decyzja Kierownika Projektu wydana w wyniku odwołania jest ostateczna i zamyka procedurę 
naboru wniosków. 

12. Po zakończeniu procedury naboru wniosków o Staż ogłaszane są ostateczne listy rankingowe. 
13. O zakwalifikowaniu się do Programu stażowego decyduje poprawność formalna złożonych 

dokumentów oraz wynik oceny merytorycznej przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. 
14. W przypadku większej liczby ubiegających się o Staż niż liczba miejsc rankingowych,  

w pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby, którym do ukończenia studiów pozostały dwa 
semestry nauki, a następnie osoby z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez 
więcej niż jedną osobę tej samej liczby punktów, o wyższym miejscu w rankingu decydują: 
1) w pierwszej kolejności: 

a) wyższa średnia arytmetyczna z semestru poprzedzającego bieżący rok akademicki  
dla studentów studiów pierwszego stopnia oraz kontynuujących naukę na studiach 
drugiego stopnia, 

b) wyższa ocena z egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się na studiach pierwszego 
stopnia lub ocena z egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się na studiach pierwszego 
stopnia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia, 

2) w następnej kolejności: 
a) działalność w kole naukowym i samorządzie studenckim, 
b) uczestnictwo w projektach naukowych i konferencjach oraz publikacje naukowe, 
c) brak doświadczenia zawodowego związanego z kierunkiem studiów, 
d) orzeczenie o niepełnosprawności, 
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3) w przypadku braku zróżnicowania punktacji, decyduje data złożenia formularza 
rekrutacyjnego. 

15. Rekrutacja do Programu stażowego będzie odbywać się na każdą z edycji osobno. 
16. Kierowanie na Staż będzie się odbywać według kolejności na listach rankingowych, aż do 

wyczerpania miejsc. W przypadku rezygnacji osób z podstawowej listy, do projektu zostaną 
zaproszone osoby z listy rezerwowej. 

17. Miejsca rezerwowe będą wynikały z kolejności na liście rankingowej. 
18. Prawo do odbywania Stażu przysługuje studentom, którzy otrzymali informację  

o zakwalifikowaniu do Programu stażowego. 
19. Studenci zakwalifikowani do odbycia Stażu, w zależności od decyzji Pracodawcy, mogą zostać 

skierowani na badania lekarskie, w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na 
odbycie Stażu. Badanie lekarskie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Kierownika 
Projektu. Zaświadczenie lekarskie Studenci przedkładają w Biurze Projektu nie później niż 7 dni 
przed rozpoczęciem Stażu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować niedopuszczeniem do 
odbywania Stażu. 

20. Stażysta zostanie ubezpieczony na czas Stażu w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
oraz w zakresie wymaganych ubezpieczeń społecznych. 

21. Studenci zakwalifikowani do odbycia Stażu wybierają miejsce odbywania Stażu z listy 
pracodawców dostępnych w Biurze Projektu. 

22. Studenci mogą wskazywać pracodawcę, u którego chcieliby odbywać Staż, spoza listy 
przedstawionej przez Biuro Projektu, przy czym podstawą realizacji Stażu jest spełnianie kryteriów 
dla pracodawców. 

23. Warunkiem odbywania Stażu w wybranym przez Stażystę miejscu jest brak powiązań zawodowych, 
osobistych, własnościowych Stażysty z Pracodawcą przyjmującym na Staż, co musi zostać 
potwierdzone złożeniem oświadczenia o braku powiązań (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

24. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia przez Pracodawcę rozmów kwalifikacyjnych lub 
przedstawienia dodatkowych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku 
niekorzystnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej u wybranego Pracodawcy, istnieje możliwość 
zmiany wybranego miejsca Stażu. 

25. Warunkiem rozpoczęcia Stażu jest podpisanie Umowy trójstronnej, a także ustalenie Programu 
stażu i Harmonogramu. 

§ 4 
WYMAGANIA DLA PRACODAWCY 

1. Pracodawca zgłaszający się do projektu powinien spełniać następujące kryteria: 
1) branża działalności powinna być zgodna z efektami uczenia się na kierunku objętym projektem, 
2) minimum 2-letni okres działalności rynkowej, 
3) wyrażenie chęci przyjęcia Stażysty; 
4) podpisanie umowy trójstronnej z deklaracją zapewnienia warunków Stażu zgodnego  

z efektami uczenia się. 
2. Pracodawca zainteresowany przyjęciem Stażysty przesyła na adres e-mail: 

staze.power2019@sgsp.edu.pl skan podpisanego formularza zgłoszeniowego Pracodawcy 
(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3. Koordynator stażu, w ciągu maksimum 3 dni roboczych, informuje Pracodawcę drogą 
elektroniczną o akceptacji wypełnionych dokumentów i wpisuje go do bazy pracodawców. 

4. O zakwalifikowaniu Pracodawcy do projektu decyduje spełnienie warunków formalnych. 
5. Baza zaakceptowanych pracodawców dostępna będzie na stronie internetowej Projektu. 
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§ 5 

ORGANIZACJA STAŻU 

1. Celem Stażu jest nabycie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności 
praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej, zdobytej w toku realizacji studiów. 

2. Staż realizowany jest u Pracodawcy, z którym podpisano stosowną umowę, wg ustalonego 
Programu stażu (załącznik nr 3 do Regulaminu), spójnego z kierunkowymi efektami uczenia się, 
zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem (załącznik nr 4 do Regulaminu). Wymiar godzinowy 
stażu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 168 godzin, przepracowanych  
w maksymalnie 6 tygodni, przy czym tygodniowy wymiar pracy nie może przekroczyć 40 godzin. 

3. Szczegółowe zasady organizacji Stażu reguluje Umowa trójstronna (załącznik nr 5  
do Regulaminu). 

4. Za organizację Stażu odpowiada Zespół Modułu II Staże, a opiekę merytoryczną nad Stażem po 
stronie SGSP sprawować będzie wyznaczony członek Zespołu Modułu II Staże tj. Opiekun stażu 
SGSP. Opiekę merytoryczną po stronie Pracodawcy sprawować będzie Opiekun stażu Pracodawcy. 

5. Program stażu opracowany jest, po podpisaniu Umowy trójstronnej, a przed rozpoczęciem Stażu, 
przez Opiekuna stażu Pracodawcy we współpracy ze Stażystą i przedstawiany jest do akceptacji 
Opiekunowi stażu SGSP. Program stażu powinien uwzględniać efekty uczenia się na danym 
kierunku studiów oraz zawierać szczegółowy zakres czynności dotyczących nabywania  
i rozwijania kompetencji zawodowych i interpersonalnych, a także wykorzystania wiedzy 
teoretycznej, zdobytej w toku realizacji studiów Stażysty. 

6. Realizacja Programu stażu odzwierciedlona jest w sprawozdaniu ze Stażu (załącznik nr 6 do 
Regulaminu), sporządzonym przez Stażystę i zatwierdzonym na koniec Stażu przez Opiekuna stażu 
Pracodawcy. Sprawozdanie będzie weryfikowane przez Opiekuna stażu SGSP, który ma prawo 
wezwać Stażystę do uzupełnienia informacji w przypadku wpisów niejasnych, mało szczegółowych 
lub niezgodnych z Programem stażu. 

7. Harmonogram ustalany jest po podpisaniu Umowy trójstronnej, a przed rozpoczęciem Stażu 
pomiędzy Stażystą, a Opiekunem stażu Pracodawcy, a następnie przekazany do Opiekuna stażu 
SGSP celem akceptacji. Zmiany w Harmonogramie są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, 
pod warunkiem, że modyfikacja nie narusza zasad organizacji Stażu zawartych w umowie 
trójstronnej. Zmiany powinny być zgłoszone najpóźniej 3 dni od momentu ich wystąpienia poprzez 
przesłanie w wersji elektronicznej aktualizacji na adres e-mail staze.power2019@sgsp.edu.pl  

8. Obecność Stażysty potwierdzana jest na bieżąco własnoręcznym podpisem na liście obecności 
(załącznik nr 7 do Regulaminu), która zatwierdzana jest przez Opiekuna stażu Pracodawcy,  
a następnie przekazywana jest do Opiekuna stażu SGSP celem akceptacji. 

9. Staż powinien być realizowany poza obowiązkami Stażysty wynikającymi z organizacji roku 
akademickiego. 

§ 6 

FINANSOWANIE STAŻU 

1. Stażysta otrzyma z tytułu odbywania Stażu stypendium stażowe wypłacane przez SGSP za 
wypracowane 120 godzin stażu. 

2. Szczegółowe warunki wypłacania stypendium stażowego reguluje Umowa trójstronna. 
3. Opiekunowi stażu Pracodawcy przysługuje wynagrodzenie za opiekę merytoryczną nad Stażystą 

oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem Stażu. Refundacja Pracodawcy kosztów 
wynagrodzenia wypłaconego Opiekunowi stażu Pracodawcy następuje na podstawie dowodu 
księgowego, do którego dołączona jest karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu 
Pracodawcy (załącznik nr 8 do Regulaminu) oraz wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia 
Opiekuna stażu Pracodawcy (załącznik nr 9 do Regulaminu). Szczegółowe warunki wypłacania 
wynagrodzenia reguluje Umowa trójstronna. 

mailto:power2019@sgsp.edu.pl
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4. Pracodawca może zrezygnować z przysługującego Opiekunowi stażu Pracodawcy wynagrodzenia 
(załącznik nr 10 do Regulaminu). 

5. Stypendium stażowe oraz wynagrodzenie Opiekuna stażu Pracodawcy jest współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

6. Wypłata stypendium stażowego oraz wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy uzależniona 
będzie od spełnienia wymagań zawartych w Regulaminie oraz w postanowieniach Umowy 
trójstronnej. 

7. W przypadku, gdy Staż będzie się odbywał poza miejscem zamieszkania Stażyście przysługiwać 
będzie, na zasadach określonych w Umowie trójstronnej, refundacja kosztów zakwaterowania  
i kosztów dojazdów/przejazdów, rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków 
potwierdzonych dowodami księgowymi, a także pokrycie kosztów utrzymania do wysokości 
stawek podanych w Umowie trójstronnej. 

8. Koszty zakwaterowania muszą być udokumentowane dowodem księgowym lub umową najmu 
lokalu z potwierdzeniem dokonania opłaty za wynajem. 

9. Koszty dojazdów/przejazdów muszą być udokumentowane dowodem księgowym lub biletem. 
10. Koszty związane z badaniami lekarskimi, na które może zostać skierowany przez SGSP Stażysta, 

ponosi SGSP. 
11. Koszty ubezpieczenia Stażysty w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ponosi SGSP. 
12. Jeżeli rzeczywisty okres trwania Stażu będzie krótszy od założonego w Regulaminie lub będzie 

niezgodny z przyjętym Programem stażu lub Harmonogramem, SGSP ma prawo odstąpienia od 
umowy ze Stażystą. 

§ 7 

OBOWIĄZKI STRON 

1. SGSP jest odpowiedzialna za: 
1) wyznaczenie Opiekuna stażu SGSP, który będzie sprawował następujące obowiązki: 

a) weryfikacja pod kątem zgodności z kierunkowymi efektami uczenia się i zatwierdzenie 

Programu stażu; 

b) zatwierdzenie Harmonogramu, zgodnie z założeniami projektowymi; 

c) monitorowanie postępów merytorycznych Stażysty zgodnie z założonym Programem 

stażu; 

d) monitorowanie obecności Stażysty; 

e) zatwierdzenie sprawozdania ze Stażu, sporządzonego przez Stażystę; 

f) interweniowanie w przypadku problemów w realizacji Stażu. 

2) zapewnienie od strony organizacyjnej przygotowania i realizacji Stażu (zabezpieczenia 
odpowiedniej liczby miejsc stażowych, zorganizowanie promocji i rekrutacji, wybór  
i nawiązanie kontaktu z Pracodawcami, podpisanie i dostarczenie stronom właściwych 
dokumentów); 

3) ubezpieczenie Stażysty na czas Stażu w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; 
4) pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich Stażysty; 
5) pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy; 
6) w przypadku Stażu poza miejscem zamieszkania w odległości nie mniejszej niż 50 km zwrot 

kosztów zakwaterowania i kosztów przejazdu/dojazdu; 
7) w przypadku Stażu poza miejscem zamieszkania w odległości do 50 km zwrot kosztów 

przejazdu/dojazdu; 
8) w przypadku Stażu poza miejscem zamieszkania pokrycie kosztów utrzymania Stażysty podczas 

Stażu poza miejscem zamieszkania; 
9) wypłatę stypendium stażowego; 
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10) kontrolę i monitorowanie realizacji Stażu; 
11) wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia i wcześniejsze zakończenie stażu w przypadku naruszenia 

przez Stażystę lub Opiekuna stażu Pracodawcy zasad odbywania Stażu zawartych  
w Regulaminie i Umowie trójstronnej; 

12) dbałość o prawidłowy przebieg realizacji Stażu oraz Projektu. 
2. Pracodawca jest odpowiedzialny za:  

1) realizację Programu stażu zgodnie z przyjętym Harmonogramem; 
2) wyznaczenie Opiekuna stażu Pracodawcy, który będzie miał m.in. następujące zadania: 

a) ustalenie Harmonogramu; 
b) przygotowanie Programu stażu; 
c) przygotowanie stanowiska pracy dla Stażysty; 
d) zapoznanie Stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym z regulaminem pracy; 
e) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez Stażystę 

stanowiskiem; 
f) bieżące przydzielanie zadań do wykonania; 
g) udzielanie wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań; 
h) nadzór nad przebiegiem wykonywanych zadań; 
i) przestrzeganie i kontrolowanie czasu odbywanego Stażu; 
j) nadzorowanie wypełniania listy obecności i zatwierdzanie sprawozdania, które stanowią 

odpowiednio odbiór wykonanych prac i weryfikację zgodności przebiegu Stażu  
z Programem stażu; 

k) przygotowanie karty czynności Opiekuna stażu Pracodawcy. 
3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji Stażu, w tym również 

zagwarantowanie prawa do przerw i odpoczynku na zasadach takich, jak dla pracowników 
zatrudnionych u Pracodawcy oraz zapewnienie nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, 
o ile takie wymagane są przy realizacji powierzonych zadań; 

4) niezwłoczne (najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych) powiadomienie SGSP o zmianie 
Harmonogramu lub przerwaniu Stażu przez Stażystę, jego nieusprawiedliwionej absencji lub 
naruszeniu zasad odbywania Stażu określonych w Regulaminie oraz o innych zdarzeniach, 
mających znaczenie dla realizacji Stażu w ramach Projektu; 

5) ochronę danych osobowych Stażysty; 
6) na zakończenie Stażu dokonanie oceny Stażu, na podstawie której wydaje Stażyście 

zaświadczenie o odbytym Stażu (załącznik nr 12 do Regulaminu); 
7) przekazanie do SGSP karty czynności Opiekuna stażu Pracodawcy oraz dowodów księgowych; 
8) sprawowanie opieki nad Stażystą w czasie godzin pracy poprzez wyznaczonego przez 

Pracodawcę Opiekuna stażu Pracodawcy (zatrudnionego w przedsiębiorstwie lub instytucji na 
podstawie umowy o pracę) oraz na świadczenie tej opieki na terenie Pracodawcy oraz  
w miejscach prowadzenia prac związanych z zakresem działalności Pracodawcy, również  
w sytuacji, gdy Stażysta samodzielnie będzie wykonywał prace poza terenem Pracodawcy; 

9) niezwłoczne wyznaczenie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, innej osoby na Opiekuna 
stażu Pracodawcy, w przypadku, gdy osoba pierwotnie wyznaczona nie może  
w dalszym ciągu sprawować opieki merytorycznej nad Stażystą (np. urlop/zwolnienie 
chorobowe) i nadzoru nad organizacją i przebiegiem Stażu i poinformowanie o tym fakcie 
Kierownika projektu pisemnie. Jeśli zmiana dotyczy okresu krótszego niż 1 miesiąc, mowa jest 
o zastępstwie, w przypadku zmiany dłuższej niż 1 miesiąc, zmianę należy uregulować aneksem 
do niniejszej umowy. 

10) inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji Stażu. 
3. Stażysta jest zobowiązany do: 

1) ustalenia Harmonogramu i Programu stażu; 



 

Projekt pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”  
Nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 

9 z 10 

2) rzetelnego wykonywania zadań wynikających z Programu stażu zgodnie z przyjętym 
Harmonogramem; 

3) przestrzegania zasad organizacji pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz 
porządku i dyscypliny obowiązujących u Pracodawcy; 

4) niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, informowania SGSP 
o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu; 

5) zachowania w poufności informacji dotyczących Pracodawcy, uzyskanych w związku  
z wykonywaniem obowiązków w trakcie Stażu (w szczególności informacji technicznych, 
technologicznych, handlowych, organizacyjnych), nieujawnionych przez Pracodawcę do 
wiadomości publicznej; 

6) potwierdzania obecności na listach obecności; 
7) sporządzenia sprawozdania ze Stażu; 
8) kontaktu z Opiekunem stażu Pracodawcy oraz Opiekunem stażu SGSP; 
9) informowania o nieobecności; 
10) zawiadomienia opiekunów Stażu o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia 

zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczenia zaświadczenia Pracodawcy w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia jego wystawienia; 

11) dbania o dobry wizerunek SGSP i Pracodawcy; 
12) dostarczenia do Koordynatora stażu dokumentów rozliczeniowych w wersji elektronicznej 

(sprawozdania, listy obecności oraz zaświadczenia o odbytym Stażu) do 5 dni roboczych,  
a oryginały ww. dokumentów w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Stażu; 

13) przedłożenia w formie papierowej dokumentów potwierdzających poniesione koszty 
zakwaterowania w miejscu odbywania Stażu, w tym dowodów księgowych lub umowy 
wynajmu mieszkania wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz dokumentów potwierdzających 
poniesione koszty przejazdów/dojazdów, a także rozliczenia kosztów Stażu (załącznik nr 13 do 
Regulaminu) do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym zakończony został Staż. 

14) przekazania w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie do Biura Projektu danych 
dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału  
w kształceniu lub szkoleniu oraz na temat uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji 
(załącznik nr 14 do Regulaminu). 

§ 8 

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach  
i może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub losowych. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Stażysta jest zobowiązany do złożenia, do 
Koordynatora stażu, pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 11 do 
Regulaminu) wraz z podaniem jej powodów niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny rezygnacji, nie 
później jednak niż w terminie 5 dni od zaistnienia przyczyny rezygnacji. 

3. SGSP może zażądać, aby Stażysta przedłożył zaświadczenie od stosownej instytucji (np. 
zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację). 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Stażu należne świadczenia 
nie zostaną wypłacone. 

5. SGSP może zażądać od Stażysty zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w Projekcie  

w przypadku: 

1) rezygnacji z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn; 
2) niewypełnienia postanowień zawartych w Regulaminie lub Umowie trójstronnej; 
3) nieosiągnięcia efektu wzrostu kompetencji zawodowych i interpersonalnych, a także 

niewykorzystania wiedzy teoretycznej, zdobytej w toku realizacji studiów. 
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§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podstawę do zaliczenia Stażu stanowią dokumenty, które Stażysta ma obowiązek przedłożyć  
do Koordynatora stażu. 

2. Wypłata należnych świadczeń przez SGSP odbywa się na podstawie karty rozliczenia stażu 
(załącznik nr 15 do Regulaminu). 

3. Zmiana okresu realizacji stażu odbywa się w drodze aneksu do umowy trójstronnej (załącznik  
nr 16 do Regulaminu). 

4. Zmiana opiekuna stażu odbywa się w drodze aneksu do umowy trójstronnej o staż (załącznik  
nr 17 do Regulaminu). 

5. Rozwiązanie umowy o staż odbywa się w drodze porozumienia (załącznik nr 18 do Regulaminu). 
6. Ogólny nadzór nad realizacją Stażu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych  

w Regulaminie należy do Koordynatora stażu. 
7. Złożone dokumenty stażowe nie podlegają zwrotowi. 
8. Sprawy sporne związane z wykładnią i stosowaniem Regulaminu oraz przebiegiem Stażu rozstrzyga 

Kierownik Projektu. 
9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu. 
10. SGSP zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w trakcie trwania Projektu. 
11. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany 

Regulaminu będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje od dnia 1 października  

2020 r. 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Oświadczenia o braku powiązań. 
2. Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy. 
3. Programu stażu. 
4. Harmonogramu stażu. 
5. Umowa trójstronna. 
6. Sprawozdanie z przebiegu stażu. 
7. Lista obecności. 
8. Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu Pracodawcy. 
9. Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy. 
10. Oświadczenie o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy. 
11. Oświadczenie o rezygnacji z odbywania stażu. 
12. Zaświadczenie o odbytym stażu. 
13. Rozliczenie kosztów stażu. 
14. Oświadczenie o statusie na rynku pracy. 
15. Karta rozliczenia stażu. 
16. Aneks do umowy trójstronnej - zmiana okresu stażu. 
17. Aneks do umowy trójstronnej - zmiana opiekuna stażu. 
18. Porozumienie o rozwiązaniu umowy trójstronnej. 
19. Druk ZUS ZUA. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

OŚWIADCZENIE 

………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona i nazwisko) 

………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania)* 

Oświadczam, że: 

 nie pozostaję z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym  

z umowy cywilno-prawnej, 

 nie jestem właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiadam w organach 

zarządzających podmiotem przyjmującym na staż, 

 nie pozostaję z związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 

stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach 

zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez 

podmiot przyjmujący na staż. 

……………………………………………….     …………………………………………….………………. 
(data i miejscowość)      (czytelny podpis Stażystki/Stażysty) 

* W przypadku strażaków w służbie kandydackiej adres siedziby SGSP 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY 

Nazwa Pracodawcy  

Adres Pracodawcy  

NIP  REGON  KRS/CEiDG  

Strona www  

Branża/profil działalności  

Data rozpoczęcia działalności rynkowej (wpis w stosownym rejestrze np. KRS, CEiDG)  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do podpisania umowy, stanowisko 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

stanowisko  telefon  e-mail  

Deklarowana liczba miejsc stażowych Edycja I  Edycja II  Edycja III  Edycja IV  

Czy oferta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ☐ tak  ☐ nie 

Czy identyfikują Państwo bariery infrastrukturalne w dostępie do 
proponowanych stanowisk? 

☐ tak  ☐ nie 

Czy dla stażysty wymagane są specjalistyczne badania profilaktyczne 
z zakresu medycyny pracy? 

☐ tak  ☐ nie 

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe występujące na stanowisku stażu 
(fizyczne, chemiczne, biologiczne, pyły, inne niebezpieczne np. praca 
na wysokości itp.) 

 

Uwagi dodatkowe:  

1. Oświadczam, że Pracodawca prowadzi działalność: 

☐ do 2 lat   ☐ od 2 do 5 lat  ☐ powyżej 5 lat. 

2. Oświadczam, że Pracodawca nie jest w stanie likwidacji i upadłości. 

3. Oświadczam, że branża działalności firmy jest zgodna z efektami uczenia się na kierunkach studiów, dla których 
zadeklarowano miejsce stażowe. 

4. Oświadczam, że Pracodawca zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Projektu wraz z załącznikami, dostępnego na 
stronie internetowej Projektu. 

……….................................................. …………………………………………………………………………………………. 
(pieczęć firmy) (data i podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Pracodawcy wraz z pieczęcią imienną) 

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ A NASTEPNIE PRZESŁAĆ SKAN DOKUMENTU NA ADRES: 

staze.power2019@sgsp.edu.pl 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

PROGRAM STAŻU 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty  

Nr albumu  

Kierunek studiów, rok studiów, symbol studiów  

Nazwa Pracodawcy i adres miejsca stażu  

Imię i nazwisko Opiekuna stażu   

Nr umowy trójstronnej   

Okres realizacji stażu (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR) DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR 

Zakres wykonywanych czynności 
Liczba 
godzin 

1 
Szkolenie BHP, zapoznanie się z zakresem działalności i wdrożenie do systemu przedsiębiorstwa. Zapoznanie się z 
procedurami regulującymi efektywną działalność jednostki, nomami i systemem jakości. Zapoznanie się ze strukturą 
organizacyjną jednostki oraz zasadami postępowania  

4 

2 
Tu zaplanować kolejne zadania, tak aby Stażysta był zaangażowany przez odpowiednią liczbę godzin w miesiącu, 
określoną w umowie trójstronnej.* 

 

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

Suma godzin  

Data 

Podpis Stażystki/Stażysty  

 

Data 
Podpis Opiekuna stażu Pracodawcy 

wraz z pieczątką imienną lub pieczątką Pracodawcy 
 

 

Data 

Podpis Opiekuna stażu SGSP  

 

*zakres obowiązków powinien gwarantować osiągniecie zakładanych efektów uczenia się, odpowiednich dla poziomu i kierunku kształcenia 
Stażystki/Stażysty 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

HARMONOGRAM STAŻU 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty  

Nr albumu  

Kierunek studiów, rok studiów, symbol studiów  

Nazwa Pracodawcy i adres miejsca stażu  

Imię i nazwisko Opiekuna stażu Pracodawcy  

Nr umowy trójstronnej  

Okres realizacji stażu (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR) DD/MM/RRRR– DD/MM/RRRR 

Data 
(DD/MM/RRRR) 

Godziny 
(GG:MM – GG:MM) 

Planowana liczba godzin 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Suma planowanych godzin  

Data 

Podpis Stażystki/Stażysty  

 

Data 
Podpis Opiekuna stażu Pracodawcy 

wraz z pieczątką imienną lub pieczątką Pracodawcy 
 

 

Data 

Podpis Opiekuna stażu SGSP  
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

UMOWA TRÓJSTRONNA NR 
O STAŻ STUDENCKI  

dla studentów uczestniczących w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej” POWR.03.05.00-00-z089/18-00 

Zawarta w Warszawie w dniu _____________ pomiędzy:  
a) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,  

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez _____________________________________________, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr _____________z dnia _____________ 
zwaną w dalszej części umowy „SGSP”, 

b) Panią/Panem ________________________________________________________________ 

studentką/studentem Wydziału ______________________________________________ na 
kierunku ________________________________________________________________ 
PESEL _______________________________ 
zamieszkałą/zamieszkałym w: (podać pełen adres zamieszkania) _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Stażystą”. 

c) Zakładem pracy: (nazwa) _______________________________________________________ 

z siedzibą w __________________________________________________________________ 
posiadającym nr REGON ________________________ nr NIP __________________________ 
reprezentowanym, zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji,  
przez (imię i nazwisko, stanowisko) _______________________________________________ 
zwanym w dalszej części umowy „Pracodawcą”.  

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach Projektu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu 

Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” (dalej Projekt) realizowanego na mocy Umowy  

o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014 - 2020 wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. 

2. W ramach Projektu realizowane są 4 edycje Programu stażowego dla studentów SGSP  

u potencjalnych pracodawców. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, 

interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wśród studentów SGSP. 

3. Celem niniejszej umowy jest uregulowanie kwestii związanych z realizacją stażu studenckiego, 

zwanego w dalszej części umowy „Stażem”, przez studentów SGSP u Pracodawcy. 

4. Na mocy niniejszej umowy kieruje się Panią/Pana_______________________________________ 

na Staż u Pracodawcy. 
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§ 2 

1. Pracodawca zobowiązuje się do: 
1) nieodpłatnej współpracy z SGSP, której celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie  

u Pracodawcy Stażu, w okresie od (dd-mm-rrrr) __-__-____ do __-__-____ w wymiarze  

_____ godz. (minimum 20 godz. tygodniowo) zrealizowanych w maksymalnie 6 tygodni; 

2) realizacji programu Stażu, zwanego w dalszej części umowy "Programem stażu", zgodnie  

z harmonogramem Stażu, zwanym w dalszej części umowy "Harmonogramem stażu"; 

3) wyznaczenia opiekuna Stażu, zwanego dalej Opiekunem stażu Pracodawcy; 

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji Stażu, w tym również 

zagwarantowania prawa do przerw i odpoczynku na zasadach takich, jak dla pracowników 

zatrudnionych u Pracodawcy oraz zapewnienia nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, 

o ile takie wymagane są przy realizacji powierzonych zadań; 

5) niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych) powiadomienia SGSP o zmianie 

Harmonogramu stażu lub przerwaniu Stażu przez Stażystę, jego nieusprawiedliwionej absencji 

lub naruszeniu zasad odbywania Stażu określonych w Regulaminie oraz o innych zdarzeniach, 

mających znaczenie dla realizacji Stażu w ramach Projektu; 

6) ochrony danych osobowych zgodnie z RODO; 

7) sprawowania opieki nad Stażystą w czasie godzin pracy poprzez wyznaczonego przez 

Pracodawcę Opiekuna stażu Pracodawcy (zatrudnionego w przedsiębiorstwie lub instytucji na 

podstawie umowy o pracę) oraz na świadczenie tej opieki na terenie Pracodawcy oraz  

w miejscach prowadzenia prac związanych z zakresem działalności Pracodawcy, również  

w sytuacji, gdy Stażysta samodzielnie będzie wykonywał prace poza terenem Pracodawcy; 

8) niezwłocznego wyznaczenia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, innej osoby na 

Opiekuna stażu Pracodawcy, w przypadku, gdy osoba pierwotnie wyznaczona nie może  

w dalszym ciągu sprawować opieki merytorycznej nad Stażystą (np. urlop/zwolnienie 

chorobowe) i nadzoru nad organizacją i przebiegiem Stażu i poinformowania o tym fakcie 

Kierownika projektu pisemnie. Jeśli zmiana dotyczy okresu krótszego niż 1 miesiąc, mowa jest 

o zastępstwie, w przypadku zmiany dłuższej niż 1 miesiąc, zmianę należy uregulować aneksem 

do niniejszej umowy; 

9) dokonania na zakończenie Stażu oceny Stażu, na podstawie której wydaje Stażyście 

zaświadczenie o ukończeniu Stażu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 12 do 

regulaminu Uczelnianego programu stażowego; 

10) przekazania do SGSP karty czynności Opiekuna stażu Pracodawcy oraz dowodów księgowych; 

11) realizacji innych zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji Stażu; 

12) wypełnienia, w imieniu SGSP jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z SGSP, obowiązku informacyjnego wobec 

osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę lub współpracujących z Pracodawcą przy 

zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - 

których dane osobowe udostępnione zostały SGSP przez Pracodawcę w związku z zawarciem 

lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek ten powinien zostać spełniony poprzez przekazanie 

tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy 

jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. 
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2. Staż będzie się odbywał u Pracodawcy: 
Nazwa Pracodawcy: ______________________________________________________________ 

Miejscowość: ______________________ Ulica: ________________________________________ 

Kod pocztowy: __-___ Poczta: ______________________________________________________ 

3. Wyznaczony Opiekun stażu Pracodawcy: 
Pan/Pani: _______________________________________________________________________ 

Stanowisko: _____________________________________________________________________ 

Numer telefonu: +48 _______________ 

Adres e-mail: ____________________________________________________________________ 

4. Zadaniem Opiekuna stażu Pracodawcy będzie: 
1) przygotowanie Programu stażu, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do 

regulaminu "Uczelnianego programu stażowego"; 

2) ustalenia Harmonogramu stażu, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do 

regulaminu Uczelnianego programu stażowego; 

3) przygotowanie stanowiska pracy dla Stażysty; 

4) zapoznanie Stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy; 

5) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez Stażystę 

stanowiskiem; 

6) bieżące przydzielenie zadań do wykonania; 

7) udzielanie pomocy i wskazówek w wypełnianiu powierzonych zadań; 

8) nadzór nad przebiegiem wykonywanych zadań; 

9) przestrzeganie i kontrolowanie czasu odbywanego Stażu; 

10) nadzorowanie wypełniania listy obecności i zatwierdzanie sprawozdania, które stanowią 

odpowiednio odbiór wykonanych prac i weryfikację zgodności przebiegu Stażu zgodnie  

z Programem stażu; 

11) potwierdzanie wszystkich dokumentów przygotowanych przez Stażystę; 

12) przygotowanie karty czynności Opiekuna stażu Pracodawcy. 

5. Opiekun stażu Pracodawcy wyraża zgodę na realizację Stażu zgodnie z założeniami Projektu, 

określonymi w dokumentacji konkursu nr POWR.03.05.00-00-z089/18-00 ogłoszonego przez 

NCBiR, w niniejszej umowie oraz Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej 

Projektu. 

§ 3 

SGSP zobowiązuje się do: 
1. Wyznaczenia Opiekuna stażu SGSP, który będzie sprawował następujące obowiązki: 

1) zatwierdzanie Programu stażu pod kątem zgodności z kierunkowymi efektami uczenia się; 

2) zatwierdzanie Harmonogramu stażu, zgodnie z założeniami projektowymi; 
3) monitorowanie postępów merytorycznych Stażysty zgodnie z założonym Programem stażu; 

4) monitorowanie obecności Stażysty; 

5) zatwierdzanie sprawozdania ze Stażu, sporządzonego przez Stażystę; 

6) interweniowanie w przypadku problemów w realizacji Stażu. 

2. Ubezpieczenia Stażysty na okres odbywania Stażu w zakresie Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków. 

3. Pokrycia kosztów niezbędnych badań lekarskich Stażysty do kwoty 100,00 zł. 
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4. Refundacji kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy za sprawowanie opieki nad 

Stażystą z uwzględnieniem poniższych postanowień: 

1) zgodnie ze standardami dotyczącymi kosztów w projekcie wynikającymi z Regulaminu 

konkursu nr POWR.03.05.00-00-z089/18-00 "Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" ogłoszonego przez NCBiR, Opiekun stażu Pracodawcy może 

otrzymać wynagrodzenie w wysokości 2,82 zł brutto za 1 godzinę opieki nad jednym Stażystą 

tj. 338,40 zł. Wskazana wysokość wynagrodzenia obejmuje kwoty brutto ze wszystkimi 

wymaganymi przepisami obciążeniami publicznoprawnymi, o ile takie wystąpią; 

2) wysokość wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy z tytułu sprawowania opieki nad 

Stażystą wynika z liczby Stażystów; 

3) refundacja wynagrodzenia wypłacana jest do wysokości faktycznej liczby godzin sprawowanej 

opieki nad Stażystą oraz liczby Stażystów; 

4) pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenie Opiekuna Stażu Pracodawcy nastąpi  

w formie przelewu bankowego na konto Pracodawcy wskazane we wniosku o pokrycie 

kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy; 

5) w celu prawidłowej weryfikacji zadań wykonywanych przez wyznaczonego Opiekuna stażu 

Pracodawcy, Opiekun stażu Pracodawcy wypełnia kartę wykonywanych czynności Opiekuna 

stażu Pracodawcy, przygotowaną zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do 

regulaminu Uczelnianego programu stażowego; 

6) w celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy, Pracodawca 

zobowiązuje się, w terminie 30 dni po zakończeniu Stażu, do dostarczenia łącznie: 

a) stosownego dowodu księgowego (noty obciążeniowej, faktury), 

b) wniosku o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy zgodnego ze 

wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do regulaminu Uczelnianego programu stażowego, 

który zawiera treść oświadczenia o poniesionych kosztach związanych z wynagrodzeniem 

Opiekuna stażu Pracodawcy, z podaniem okresu rozliczenia i liczby godzin opieki nad 

Stażystą oraz zobowiązaniem do udostępnienia na wniosek SGSP lub instytucji 

uprawnionej do przeprowadzenia audytu/kontroli dokumentacji potwierdzającej 

poniesienie tych wydatków, 

c) karty wykonywanych czynności Opiekuna stażu Pracodawcy, pod warunkiem podpisania 

wszystkich dokumentów Stażyście/om; 

7) niedostarczenie wymienionych dokumentów w wyżej wskazanych terminach oznacza 

automatyczną rezygnację z pokrycia przez SGSP wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy; 

8) pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy następuje w terminie do 30 dni 

od dnia otrzymania od Pracodawcy kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów; 

9) SGSP zastrzega, iż pokryje koszty związane z wynagrodzeniem Opiekuna stażu Pracodawcy pod 

warunkiem zrealizowania wszystkich zadań i uznania ich za kwalifikowalne, czyli zgodne  

z załącznikiem nr 9 do Dokumentacji konkursowej - Standardy dotyczące kosztów w projekcie, 

które również zostały doprecyzowane w regulaminie Uczelnianego programu stażowego oraz 

pod warunkiem posiadania przez SGSP środków finansowych przekazywanych przez Instytucję 

Pośredniczącą na podstawie umowy o dofinansowanie projektu; 

10) koszty związane z wynagrodzeniem Opiekuna stażu Pracodawcy zostaną pokryte ze środków 

Projektu; 



 

Projekt pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”  
Nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 

Strona 5 z 16 

11) Pracodawca zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie SGSP lub innej instytucji uprawionej 

do kontroli/audytu kwalifikowalności wydatków w projekcie wszelkiej dokumentacji związanej 

z wypłatą przez niego wynagrodzenia Opiekunowi stażu Pracodawcy oraz uiszczenia 

związanych z nim danin publicznoprawnych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu;  

12) w przypadku niewykonania wymienionego obowiązku Pracodawca zobowiązany będzie do 

zwrotu kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu Pracodawcy pokrytych wcześniej przez SGSP, 

13) Pracodawca może zrezygnować z pokrycia kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu 

Pracodawcy poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z pokrycia kosztów wynagrodzenia 

Opiekuna stażu Pracodawcy, które stanowi załącznik nr 10 do regulaminu Uczelnianego 

programu stażowego. Oświadczenie w tym zakresie winno być złożone niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia Stażu. 

5. Zwrotu Stażyście kosztów związanych z zakwaterowaniem w wysokości do 2250,00 zł, jednakże 

jest to możliwe w przypadku, gdy Staż będzie się odbywał w odległości nie mniejszej niż 50 km od 

miejsca zamieszkania Stażysty. Koszty te muszą zostać odpowiednio udokumentowane fakturą, 

rachunkiem, notą księgową lub innym dowodem księgowym i przedstawione do rozliczenia  

w Biurze Projektu. Koszty zakwaterowania rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków w formie refundacji. Miesięczna kwota wydatków nie może przekroczyć 1500,00 zł. 

6. Zwrotu Stażyście kosztów związanych z przejazdem do miejscowości odbywania Stażu oraz 

kosztów dojazdu do miejsca odbywania Stażu (komunikacji miejskiej), realizowany jest na 

podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w formie refundacji. Koszty te muszą zostać 

odpowiednio udokumentowane fakturą, rachunkiem lub innym równorzędnym dowodem 

księgowym i przedstawione do rozliczenia w Biurze Projektu. 

7. Pokrycia kosztów utrzymania Stażysty podczas Stażu krajowego na zasadach rozliczania zwrotu 

kosztów za delegację krajową. 

8. Refundacja kosztów utrzymania, zakwaterowania oraz dojazdu/przejazdu odbywa się na 

podstawie złożonego rozliczenia kosztów stażu, które stanowi załącznik nr 13 do regulaminu 

Uczelnianego programu stażowego, na warunkach określonych w odpowiednich Wytycznych. 

9. Wypłaty Stażyście stypendium stażowego za faktycznie przepracowaną liczbę godzin Stażu, 

pomniejszonego o należności publiczno-prawne, mając na uwadze, że: 

1) stypendium stażowe wynosi 12,00 zł brutto za 1 godzinę Stażu, przy czym maksymalne brutto 

wynosi 1440,00 zł; 

2) stypendium stażowe podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu 

(jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych), zgodnie  

z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021  poz. 

423), w szczególności z uwzględnieniem przepisu art. 6 ust. 4b. ww. ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

3) stypendium stażowe podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli Stażysta nie podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu), z uwzględnieniem postanowień 

ust. 9. ppkt 4) i 6) niniejszego paragrafu; 

4) zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426) kwota stypendium zwolniona jest z podatku dochodowego, 

a co za tym idzie zgodnie z art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących 
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podstawę wymiaru składki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne 

miesiące obniża się do wysokości 0 zł; 

5) stypendium stażowe jest w całości zwolnione od podatku, oznacza to, iż Stażysta po 

zakończeniu odbywania Stażu nie otrzyma od SGSP rozliczenia podatkowego PIT 11; 

6) Stażysta przyjmuje do wiadomości, że od dnia rozpoczęcia odbywania Stażu będzie 

wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (lub z innego tytułu)  

i zostanie zgłoszony do ubezpieczenia przez SGSP. Po zakończeniu Stażu Stażysta musi dokonać 

ponownego zgłoszenia zgodnie z jego aktualną sytuacją; 

7) wypłata stypendium stażowego, pomniejszonego o należności publiczno-prawne, nastąpi po 

zakończeniu odbywania Stażu, na konto bankowe wskazane przez Stażystę w rozliczeniu 

kosztów stażu. Warunkiem przekazania środków jest dostarczenie w wersji elektronicznej na 

adres staze.power2019@sgsp.edu.pl poprawnie wypełnionych dokumentów rozliczeniowych 

w wersji elektronicznej (sprawozdania, listy obecności oraz zaświadczenia o odbytym Stażu) 

do 5 dni roboczych, a oryginały ww. dokumentów w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu 

Stażu oraz przedłożenie w formie papierowej dokumentów potwierdzających poniesione 

koszty zakwaterowania w miejscu odbywania Stażu, w tym dowodów księgowych lub umowy 

wynajmu mieszkania wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz dokumentów potwierdzających 

poniesione koszty dojazdów i przejazdów, a także rozliczenia kosztów Stażu do 5 dni roboczych 

po zakończeniu miesiąca, w którym zakończony został Staż; 

8) stypendium stażowe wypłacane będzie ze środków Projektu, pod warunkiem posiadania 

środków na koncie Projektu, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie 

umowy o dofinansowanie; 

10. wypłata stypendium stażowego może nastąpić jeden raz w ciągu miesiąca kalendarzowego  

monitorowania realizacji Stażu w miejscu jego odbywania. 

11. Wstrzymania wypłaty stypendium stażowego Stażyście lub wynagrodzenia Opiekunowi stażu 

Pracodawcy oraz wcześniejszego zakończenia Stażu w przypadku naruszenia przez Stażystę zasad 

jego odbywania zawartych w Regulaminie i Umowie trójstronnej, w szczególności: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty; 

2) naruszenia podstawowych obowiązków przez Stażystę określonych w regulaminie pracy,  

w tym stawienia się do miejsca odbywania Stażu albo przebywania w nim, w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub ich 

spożywania na stanowisku pracy; 

3) niezrealizowania Stażu w pełnym wymiarze godzinowym. 

12. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją 

niniejszej umowy oraz nie wykorzystywania tych informacji do celów innych niż realizacja umowy, 

jak również nie udostępnianie ich osobom trzecim bez zgody Pracodawcy. Zobowiązanie do 

zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również 

w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków prawnych. 

13. W przypadku konieczności przekazania przez Pracodawcę do SGSP informacji stanowiących  

u Pracodawcy Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki Pracodawcy, rozumianą jako 

szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa oraz danych osobowych w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji do 

SGSP zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony. 

mailto:staze.power2019@sgsp.edu.pl
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14. Wypełnienia, w imieniu Pracodawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Pracodawcą, obowiązku informacyjnego 

wobec osób fizycznych zatrudnionych przez SGSP lub współpracujących z SGSP przy zawarciu lub 

realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane 

osobowe udostępnione zostały Pracodawcy przez SGSP w związku z zawarciem lub realizacją 

niniejszej umowy. Obowiązek ten powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom 

klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, przy jednoczesnym 

zachowaniu zasady rozliczalności. 

§ 4 

Zobowiązania i obowiązki Stażysty: 
1. Stażysta oświadcza, że: 

1) jest uczestnikiem Projektu, o którym mowa w § 1; 

2) został poinformowany, że uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

3) został pouczony i jest świadomy o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

2. Ustalenie we współpracy z Opiekunem stażu Pracodawcy Programu stażu i Harmonogramu stażu. 

3. Stażysta, który otrzyma skierowanie od SGSP ma obowiązek przejść badania lekarskie oraz 

przedłożyć w Biurze projektu zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość odbycia Stażu 

najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Stażu. 

4. Rzetelne wykonywanie zadań wynikających z Programu stażu zgodnie z przyjętym 

Harmonogramem stażu. 

5. Przestrzeganie zasad: 

1) organizacji pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku i dyscypliny 

obowiązujących u Pracodawcy; 

2) obowiązujących u Pracodawcy dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. 

Tajemnica Przedsiębiorstwa, Tajemnica Spółki, danych osobowych, informacji poufnych) 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym uczestniczenie w realizowanych przez 

Pracodawcę szkoleniach, a jeżeli to niezbędne do podpisania dodatkowych oświadczeń. 

Nieprzestrzeganie zasad może skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Stażysty. 

6. Niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, informowanie SGSP  

o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu. 

7. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją 

niniejszej umowy, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, 

organizacyjnych, nieujawnionych przez Pracodawcę do wiadomości publicznej oraz 

wykorzystywanie tych informacji do celów innych niż realizacja umowy, jak również nie 

udostępnianie ich osobom trzecim bez zgody Pracodawcy i SGSP. 

8. Dbanie o dobry wizerunek SGSP i Pracodawcy. 

9. Potwierdzanie obecności na liście obecności. 

10. Sporządzenie sprawozdania ze Stażu 

11. Kontakt z Opiekunem stażu Pracodawcy oraz Opiekunem stażu SGSP. 
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12. Informowanie o nieobecności. 

13. Zawiadomienie opiekunów Stażu o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia 

zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczenie zaświadczenia Pracodawcy w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia jego wystawienia. 

14. Dostarczenie do Koordynatora stażu dokumentów rozliczeniowych w wersji elektronicznej 

(sprawozdania, listy obecności oraz zaświadczenia o odbytym Stażu) do 5 dni roboczych,  

a oryginały ww. dokumentów w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Stażu. 

15. Przedłożenie w formie papierowej dokumentów potwierdzających poniesione koszty 

zakwaterowania w miejscu odbywania Stażu, w tym dowodów księgowych lub umowy wynajmu 

mieszkania wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz dokumentów potwierdzających poniesione koszty 

przejazdów i dojazdów, a także rozliczenia kosztów Stażu do 5 dni roboczych po zakończeniu 

miesiąca, w którym zakończony został Staż. 

16. Przekazanie w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie do Biura Projektu danych 

dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz na temat uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z załącznikiem  

nr 15 do regulaminu Uczelnianego programu stażowego. 

§ 5 

1. Stażysta odbywa Staż u Pracodawcy w celu zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności  

w zakresie kompetencji zawodowych poprzez realizację Stażu. 

2. Świadczenie w ramach Stażu obejmuje łącznie 120 godzin realizowanych zgodnie z przyjętym 

Harmonogramem stażu i Programem stażu. 

3. Pełny Staż trwa ___ godzin i maksymalnie 6 tygodni. 

4. Pracodawca zobowiązuje się do nieprzerwanej realizacji Stażu zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem stażu. 

5. Stażysta ma prawo do stypendium stażowego także w przypadku przerwy w Stażu, gdy przyczyną 

tej przerwy jest czasowa niezdolność do pracy Stażysty z powodu choroby lub pobytu  

w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, co zostanie udokumentowane przez Stażystę 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, przekazanym najpóźniej w terminie 7 dni od początku 

przerwy w Stażu do Biura Projektu. W przypadku, gdy zwolnienie lekarskie powoduje, że nie można 

w pierwotnie wyznaczonym terminie zrealizować założeń przewidzianych w Programie stażu (na 

podstawie opinii Opiekuna stażu Pracodawcy), Stażysta zwraca się z prośbą do SGSP  

i Pracodawcy o zgodę na odrobienie niewypracowanych godzin w pierwotnym terminie trwania 

Stażu lub ewentualnie na wydłużenie realizacji terminu Stażu o czas umożliwiający zrealizowanie 

Programu stażu. Kontynuowany Staż nie powinien zakończyć się później niż 14 dni od daty 

planowanego zakończenia Stażu. 

6. W przypadku konieczności przerwania Stażu z przyczyn losowych, innych niż wskazane powyżej, 

Stażysta zwraca się z prośbą do SGSP i Pracodawcy o zawieszenie Stażu i wyznaczenie nowego 

terminu, w którym Staż zostanie kontynuowany. Każda sytuacja zostanie rozpatrzona 

indywidualnie przez Kierownika projektu. 

7. W przypadku akceptacji nowego terminu realizacji Stażu nie obowiązuje okres realizacji stażu,  

o którym mowa w §2 pkt 1 ppkt 1, a staż realizowany jest w okresie wskazanym w nowym 

Harmonogramie stażu. 
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8. Staż będzie prowadzony zgodnie z Programem i Harmonogramem stażu, ustalonymi pomiędzy 

Opiekunem stażu Pracodawcy a Stażystą przed rozpoczęciem realizacji Stażu, a następnie 

przekazanymi do zatwierdzenia Opiekunowi stażu SGSP. Zmiany w harmonogramie powinny być 

zgłoszone najpóźniej 3 dni od momentu ich wystąpienia poprzez przesłanie w wersji elektronicznej 

aktualizacji na adres e-mail staze.power2019@sgsp.edu.pl. 

9. Do kontaktów roboczych w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są: 

- ______________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) – ze strony SGSP, 

- ______________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) – ze strony Pracodawcy, 

- ____________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) – Stażysta 

§ 6 

1. Okres trwania Stażu jest równoważny z okresem obowiązywania niniejszej umowy.  

2. SGSP może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, z winy Pracodawcy lub Stażysty 

w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron obowiązków wskazanych  

w niniejszej umowie lub w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń. Rozwiązanie umowy 

wymaga zachowania formy pisemnej, wywiera skutek natychmiastowy, z chwilą jej doręczenia 

ostatniej ze stron umowy. 

§ 7 

1. SGSP nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków przez 

Stażystę, Opiekuna stażu Pracodawcy jak i Pracodawcę, jak również za szkody wyrządzone przez 

Stażystę przy realizacji przedmiotowej umowy. 

2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, 

zgłoszenia pozostałym Stronom zmian adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania tego 

obowiązku, przesyłkę przesłaną na ostatnio wskazany adres przyjmuje się za doręczoną. 

§ 8 

1. Pracodawca, Opiekun stażu Pracodawcy i Stażysta zobowiązani są do udzielania rzetelnych 

informacji i wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej umowy zarówno SGSP, jak i innym 

upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację 

umowy. 

2. Pracodawca, Opiekun stażu Pracodawcy, Stażysta zobowiązują się do przechowywania całej 

dokumentacji związanej z niniejszą umową przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 

dnia 30 września 2028 r. oraz do poddania się kontroli w zakresie niniejszej umowy przez Instytucję 

pośredniczącą/Instytucję wdrażającą lub inne podmioty uprawnione do czynności kontrolnych.  

§ 9 
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1. Zawarcie umowy oznacza akceptację postanowień Regulaminu Projektu wraz z wszystkimi 

załącznikami przez wszystkie Strony umowy. 

2. Umowa niniejsza ma charakter umowy nienazwanej i nie uprawnia stron do sądowego 

dochodzenia zawarcia umowy o pracę w oparciu o jej postanowienia, ani nawiązania stosunku 

pracy w oparciu o inną podstawę. 

3. Zapisy umowy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem w Polsce.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

Regulaminu Projektu oraz umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWR.03.05.00-00-

Z089/18-00. 

5. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SGSP. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

Pracodawca Stażysta SGSP 

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

Załączniki do umowy: 

1. Klauzula informacyjna dla Stażysty 

2. Klauzula informacyjna dla pracowników SGSP lub osób współpracujących z SGSP 

3. Klauzula informacyjna dla zakładu pracy.  
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Załącznik nr 1 

do Umowy trójstronnej 

nr ___/_____ 

Klauzula informacyjna dla Stażysty 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

1. ________________________(nazwa pracodawcy) z siedzibą w ____________________________ 

(pełny adres), zwany/zwana dalej Pracodawcą informuje, że jest administratorem Pana/Pani 

danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: 

____________________, ____________________________. 

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych Pracodawcy służy następujący adres email: 

________________________________ Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się 

także pisemnie na adres siedziby Pracodawcy, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych“. *) 

3. Pana/Pania dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

1) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pana/Pani jest stroną; 

2) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pracodawcy w tym w szczególności 

obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”). 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Pracodawcę Pana/Pani danych osobowych w celu 

wskazanym w ust. 3 powyżej jest: 

1) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której 

Pani/Pan jest stroną; 

2) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych  

z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych  

i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie 

dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne 

wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów  

i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości 

(ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego 

z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy; 

3) prawnie usprawiedliwiony interes Pracodawcy (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu 

obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 
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5. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez Pracodawcę podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, 

rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres 

zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 

wynikajacych z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia  

i wykonania umowy. 

7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych; 

2) prawo do sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 

4) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Pracodawcy danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 

zażądać, aby Pracodawca przesłał dane do innego administratora. Jednakże Pracodawca zrobi 

to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych 

osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy  

z Panem/Panią; 

5) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Pracodawca przetwarza Pana/Pani dane 

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze 

względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: 

_____________________________lub adres siedziby Pracodawcy. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

*) gdy ma to zastosowanie. 
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Załącznik nr 2 

do Umowy trójstronnej 

nr ___/_____ 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej z siedzibą w 01-629 Warszawa, ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 

zwana dalej SGSP informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Kontaktowe 

numery telefonów do administratora danych: 22 56 17 624, 22 56 17 666. 

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych Pracodawcy służy następujący adres email: 

iod@sgsp.edu.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres 

siedziby Pracodawcy wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. 

3. Pana/Pani dane osobowe, które zostały przekazane SGSP przez Pracodawcę – podmiot, który złożył 

do SGSP ofertę współpracy, stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane 

zawarte w posiadanych przez Pana/Panią dokumentach potwierdzających uprawnienia lub 

doświadczenie. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez SGSP w zależności od rodzaju współpracy, 

w następujących celach: 

1) wykonania obowiązków wynikających z umowy z SGSP, której stroną jest Pracodawca,  

w szczególności w celu kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli 

należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności; 

2) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy SGSP  

a Panem/Panią lub pomiędzy SGSP a Pracodawcą; 

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SGSP, w tym w szczególności obowiązków 

instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez SGSP Pana/Pani danych osobowych, w zależności od rodzaju 

współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest: 

1) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na SGSP na 

podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa 
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budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do 

zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2) prawnie usprawiedliwiony interes SGSP (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez SGSP podmiotom z nim współpracującym 

(odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji  

i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa  

i higieny pracy, prawne, archiwizacji. 

7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż 

do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy SGSP a Pracodawcą. 

8. Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych; 

2) prawo do sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 

4) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od SGSP danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 

danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią; 

5) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy SGSP przetwarza Pana/Pani dane osobowe 

na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na 

szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl lub adres siedziby 

Pracodawcy. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 3 

do Umowy trójstronnej 

nr ___/_____ 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

1. _________________________ (nazwa pracodawcy) z siedzibą ___________________________ 

(pełny adres), zwany/zwana dalej Pracodawcą informuje, że jest administratorem Pana/Pani 

danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: 

________________________ ________________________________. 

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych Pracodawcy służy następujący adres email: 

_____________@___________________ Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się 

także pisemnie na adres siedziby Pracodawcy wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych.*) 

3. Pana/Pani dane osobowe, które zostały przekazane Pracodawcy przez Szkołę Główną Służby 

Pożarniczej – podmiot, który złożył do Pacodawcy ofertę współpracy, stanowią w zależności od 

rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Pana/Panią 

dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Pracodawcę w zależności od rodzaju 

współpracy, w następujących celach: 

1) wykonania obowiązków wynikających z umowy z Pracodawcą, której stroną jest Szkoła Głowna 

Służby Pożarniczej, w szczególności w celu kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany 

korespondencji, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad 

poufności; 

2) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy 

Pracodawcą a Panem/Panią lub pomiędzy Pracodawcą a Szkołą Główną Służby Pożarniczej; 

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pracodawcy, w tym w szczególności 

obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Pracodawcę Pana/Pani danych osobowych, w zależności od 

rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest: 
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1) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Pracodawcy 

na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa 

budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do 

zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2) prawnie usprawiedliwiony interes Pracodawcy (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez Pracodawcę podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania 

korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa  

i higieny pracy, prawne, archiwizacji. 

7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż 

do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Pracodawcą a Szkołą Główną 

Służby Pożarniczej. 

8. Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych; 

2) prawo do sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 

4) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Pracodawcy danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 

danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią; 

5) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Pracodawca przetwarza Pana/Pani dane 

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze 

względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: _____________@__________ 

lub adres siedziby Pracodawcy. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

*) gdy ma to zastosowanie. 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty  

Nr albumu  

Kierunek studiów, rok studiów, symbol studiów  

Nazwa Pracodawcy i adres miejsca stażu  

Imię i nazwisko Opiekuna stażu Pracodawcy  

Nr umowy trójstronnej  

Okres realizacji stażu (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR) DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR 

Szczegółowy zakres zadań wykonanych przez Stażystkę/Stażystę 

 
 
 

PROSZĘ OPISAĆ REALIZOWANE ZADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba zrealizowanych godzin stażu:  

Czy wystąpiły problemy z realizacją stażu? 

Opiekun stażu Pracodawcy: 

TAK  NIE  
Jakie problemy wystąpiły i jak zostały rozwiązane? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Stażystka/Stażysta: 

TAK  NIE  
Jakie problemy wystąpiły i jak zostały rozwiązane? 
…………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Czy przebieg stażu jest zgodny z planem? 

Opiekun stażu Pracodawcy: 

TAK  NIE  
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Stażystka/Stażysta  

TAK  NIE  
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Data 

Podpis Stażystki/Stażysty  
 

Data 
Podpis Opiekuna stażu Pracodawcy 

wraz z pieczątką imienną lub pieczątką Pracodawcy 
 

 

Data 

Podpis Opiekuna stażu SGSP  
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego 

LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY W MIEJSCU ODBYWANIA STAŻU 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty  

Nr albumu  

Kierunek studiów, rok studiów, symbol studiów  

Nazwa Pracodawcy i adres miejsca stażu  

Imię i nazwisko Opiekuna stażu Pracodawcy  

Nr umowy trójstronnej   

Okres realizacji stażu (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR) DD/MM/RRRR– DD/MM/RRRR 

Data 
(DD/MM/RRRR) 

Godziny 
(GG:MM – GG:MM) 

Liczba przepracowanych godzin Podpis Stażystki/Stażysty 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Suma przepracowanych godzin  

Data 

Podpis Opiekuna stażu Pracodawcy 
wraz z pieczątką imienną lub pieczątką Pracodawcy 

 

 

Data 

Podpis Opiekuna stażu SGSP  
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Załącznik nr 8 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

KARTA CZYNNOŚCI OPIEKUNA STAŻU 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty  

Nr albumu  

Kierunek studiów, rok studiów, symbol studiów  

Nazwa Pracodawcy i adres miejsca stażu  

Imię i nazwisko Opiekuna stażu Pracodawcy  

Nr umowy trójstronnej  

Okres realizacji stażu (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR) DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR 

OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 

 

PROSZĘ PODAĆ ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM 
 

Przykładowe zadania:  
 
a) przygotowanie stanowiska pracy dla Stażysty;  
b) zapoznanie Stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym z regulaminem pracy; 
c) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez Stażystę stanowiskiem;  
d) bieżące przydzielenie zadań do wykonania;  
e) udzielenie stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań; 
f) nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań; 
g) przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy Stażysty; 
h) nadzorowanie wypełniania listy obecności i zatwierdzanie sprawozdań; 
i) odbiór wykonanych prac;  
j) weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu 
k) inne zadania związane z związane z opieką merytoryczną nad Stażystą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma godzin  

Data 
Podpis Opiekuna stażu Pracodawcy 

wraz z pieczątką imienną lub pieczątką Pracodawcy 
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Załącznik nr 9 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

WNIOSEK O POKRYCIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA OPIEKUNA STAŻU 

Niniejszy wniosek stanowi załącznik do dokumentu finansowego (faktury lub noty obciążeniowej) 

Nazwa Pracodawcy  
i adres miejsca stażu 

 

Imię i nazwisko Opiekuna stażu 
Pracodawcy  

 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty  

Nr umowy trójstronnej  

Okres realizacji stażu DD/MM/RRRR– DD/MM/RRRR 

Sumaryczna liczba godzin 
przepracowanych przez Opiekuna 
stażu Pracodawcy, zgodnie z listą 
obecności 

 

Stawka za godzinę pracy 2,82 zł 

Wnioskowana kwota zwrotu zł 

Nr rachunku bankowego 
Pracodawcy, na który zostanie 
przelana wnioskowana kwota 

                          

Na podstawie zawartej trójstronnej umowy stażowej dotyczącej realizacji stażu studenckiego w ramach projektu  

pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” Nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00, 

oświadczamy, że dokonaliśmy wypłaty wynagrodzenia Opiekuna stażu wraz z wymaganymi obciążeniami publicznoprawnymi 

oraz wnosimy o zwrot kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu w kwocie ____________________________  

słownie: _______________________________________________________________, zgodnie z wystawioną notą księgową. 

Oświadczamy, iż na wniosek SGSP lub instytucji uprawnionej do kontroli/audytu kwalifikowalności wydatków w projekcie  

(w okresie do 5 lat od dnia zakończenia projektu, tj. od dnia 30 września 2023r.) przedstawimy dokumentację potwierdzającą 

poniesienie wydatków wskazanych w powyższym zestawieniu. 

 
Dodatkowe informacje: 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

……………………………………..…………………………………………………………………. 
(data, podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Pracodawcy wraz z pieczęcią imienną) 
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Załącznik nr 10 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z umową trójstronną nr ………………………………………………….……………… z dnia ………………….……………..r., 

............................................................................................................................................................ zrzeka się 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

wynagrodzeni z tytułu opieki nad Stażystką/Stażystą .…………………………….……….…………………………………………… 
(imię i nazwisko Stażystki/Stażysty) 

w trakcie realizacji stażu w okresie od …………………………….…………………do …………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
(data, podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Pracodawcy wraz z pieczęcią imienną) 
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Załącznik nr 11 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

OŚWIADCZENIE 

………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona i nazwisko) 

………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania)* 

Oświadczam, że 

rezygnuję z „Uczelnianego programu stażowego realizowanego na podstawie umowy  

nr …………/2……… z dnia …………………………………… 20…… r. z powodu: 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………….…………….     ……………………………………………………………………. 
(data i miejscowość)      (czytelny podpis Stażystki/Stażysty) 

* W przypadku strażaków w służbie kandydackiej adres siedziby SGSP 
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Załącznik nr 12 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

…………………………………………………………   …………………………, dnia ………………………….……..……… 
(pieczątka Pracodawcy) 

ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYM STAŻU 

Niniejszym zaświadczam, iż Student/Studentka ………………………………………………………..…………… 
(imię i nazwisko)  

odbył/a staż w ……………………………………………………………………………………………………………………..…  
(nazwa firmy) 

w okresie od ………………………… do ………………….,  

zgodnie z założonym programem merytorycznym stażu, w wymiarze łącznie …………..… 
godzin. 

W wyniku realizacji stażu zostały osiągnięte zakładane efekty uczenia się, odpowiadające 
poziomowi i kierunkowi studiów Studenta/Studentki. 

…………..………………………………………………………………………. 
(podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania 

Pracodawcy wraz z pieczęcią imienną) 
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Załącznik nr 13 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

ROZLICZENIE KOSZTÓW STAŻU 
(na podstawie załączonych dokumentów) 

Imię i nazwisko Stażystki/Stażysty:………………………………………..……………………..Umowa trójstronna nr:………………………… 

 Koszty dojazdów*: 

☐ nie ponosiłem/am ☐ ponosiłem/am – przedłożono bilety wg załącznika. 

 Bezpłatne całodzienne wyżywienie*: 

☐ zapewniono mi  ☐ nie zapewniono mi – korzystam z diety 

 Bezpłatny nocleg*: 

☐ zapewniono mi     ☐ zapewniono mi częściowo – rozliczenie wg załącznika 

☐ nie zapewniono mi     ☐ w celu zwrotu kosztów przedłożono fakturę/y wg załącznika 

Do rozliczenia załączam         załączników (podać liczbę załączników) 

Należne środki proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy 

Nr rachunku bankowego                                 

UWAGI: 

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

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

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

………………………..……………….……………………… 
(czytelny podpis Stażystki/Stażysty) 

* zaznaczyć właściwe 

 WYJAZD PRZYJAZD 

Lp. miejscowość data 
dd/mm/rrr 

godz. 
gg:mm 

miejscowość Data 
dd/mm/rrr 

godz. 
gg:mm 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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Załącznik nr 14 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

OŚWIADCZENIE 

(o statusie na runku pracy) 

………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona i nazwisko) 

………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania)* 

Oświadczam, że: 

 po zakończeniu udziału w Projekcie mój status na rynku pracy uległ/nie uległ zmianie**, 

 w trakcie realizacji Stażu brałam/brałem** udział w następujących szkoleniach: 

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

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

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

 w trakcie realizacji Stażu uzyskałam/uzyskałem** następujące kwalifikacje: 

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

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

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

 w trakcie realizacji Stażu nabyłam/nabyłem** następujące kompetencje: 

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

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

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

 
……………………………………………… 

(data i miejscowość) 
 …………………………………………….………………. 

(czytelny podpis Stażystki/Stażysty) 

* W przypadku strażaków w służbie kandydackiej adres siedziby SGSP 
** Niewłaściwe skreślić 
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KARTA ROZLICZENIA KOSZTÓW STAŻU 
(na podstawie załączonych dokumentów) 

NIP BENEFICJENTA: 118-00-35-927  Warszawa, dd-mm-rrrr 

Imię i nazwisko stażysty 
 

Numer albumu 
 

Umowa trójstronna nr 
 

Nr konta stażysty 
 

Instytucja przyjmująca na staż 
 

Okres realizacji stażu dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr 
 

Rozliczenie finansowe 

Koszt zakwaterowania 
(w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania - wg. faktury imiennej lub 
umowy z potwierdzeniem płatności) 

 

Koszt dojazdu i przejazdu 
(na podstawie załączonego rozliczenia – bilety)  

Koszt utrzymania stażysty podczas stażu  
(w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania) - na podstawie załączonego 
rozliczenia - dieta 1) 

 

Wynagrodzenie wypłacane stażyście2) 
 

Kwota do wypłaty 0,00 zł 

źródło finansowania: umowa z NCBR nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 

1) na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.  
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) 

2) zgodnie z umowa trójstronną 
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Załącznik nr 16 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

ANEKS 

DO UMOWY TRÓJSTRONNEJ NR __/20__ 
O STAŻ STUDENCKI  

dla studentów uczestniczących w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju  
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” POWR.03.05.00-00-z089/18-00 

Zawarty w Warszawie w dniu __ __________202_ r. pomiędzy:  

a) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,  

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez Pana ___________________________________________ 
Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zwaną w dalszej części Umowy 
„SGSP”, 

lub 

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez Pana ____________________________________-
Prorektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej nr __/__z dnia __ _______20__ r., zwaną w dalszej części Umowy „SGSP”, 

b) Panem/Panią 
__________________________________________________, 
studentem/ką _________________________________________  
na kierunku _________________________________, 
PESEL ________________________, 
Zamieszkałym/ą w _____________________________________, 
zwanym w dalszej części Umowy „Stażystą”. 

c) Zakładem Pracy 
_________________________________________________ 
z siedzibą w ______________, 
posiadającym nr REGON ________________, nr NIP ______________________, 
reprezentowanym, zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji,  
przez Pana/Panią ___________________, zwanym w dalszej części „Pracodawcą”.  

§ 1 

1. Biorąc pod uwagę ważny interes stron, strony zgodnie ustalają, iż zmienia się okres realizacji stażu. 
2. Okres realizacji stażu ustala się od (dd-mm-rrrr) __-__-____ do __-__-____. 
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 
4. Aneks wchodzi w życie z dniem __ __________202_ r. 

 

…………….………………………… 
Pracodawca 

…………….………………………… 
Stażysta 

…………….………………………… 
SGSP 
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Załącznik nr 17 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

ANEKS 

DO UMOWY TRÓJSTRONNEJ NR __/20__ 
O STAŻ STUDENCKI  

dla studentów uczestniczących w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju  
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” POWR.03.05.00-00-z089/18-00 

Zawarty w Warszawie w dniu __ __________202_ r. pomiędzy:  

a) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,  

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez Pana ___________________________________________ 
Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zwaną w dalszej części Umowy 
„SGSP”, 

lub 

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez Pana ____________________________________-
Prorektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej nr __/__z dnia __ _______20__ r., zwaną w dalszej części Umowy „SGSP”, 

b) Panem/Panią 
__________________________________________________, 
studentem/ką _________________________________________  
na kierunku _________________________________, 
PESEL ________________________, 
Zamieszkałym/ą w _____________________________________, 
Zwanym/ą w dalszej części Umowy „Stażystą”. 

c) Zakładem Pracy 
_________________________________________________ 
z siedzibą w ______________, 
posiadającym nr REGON ________________, nr NIP ______________________, 
reprezentowanym, zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji,  
przez Pana/Panią ___________________, zwanym w dalszej części „Pracodawcą”.  

§ 1 

1. Biorąc pod uwagę ważny interes stron, strony zgodnie ustalają, iż zmienia się opiekun stażu 
Pracodawcy, przez co §2 ust. 3 Umowy trójstronnej nr __/____ z dnia __ _________202_  r. o staż 
studencki otrzymuje brzmienie: 
„3. Wyznaczony Opiekun stażu Pracodawcy: 
Pan/Pani: _______________________________________________________________________ 

Stanowisko: _____________________________________________________________________ 

Numer telefonu: +48 ___ ___ ___  

Adres e-mail: ___________________________________________________________________” 
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2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem __ __________202_ r. 
 

…………….………………………… 
Pracodawca 

…………….………………………… 
Stażysta 

…………….………………………… 
SGSP 
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Załącznik nr 18 
do Regulaminu 

„Uczelnianego programu stażowego” 

POROZUMIENIE  

O ROZWIĄZANIU UMOWY TRÓJSTRONNEJ NR __/20__ 
O STAŻ STUDENCKI  

dla studentów uczestniczących w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju  
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” POWR.03.05.00-00-z089/18-00 

Zawarte w Warszawie w dniu __ __________202_ r. pomiędzy:  

a) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,  

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez Pana ___________________________________________ 
Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zwaną w dalszej części Umowy 
„SGSP”, 

lub 

z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118-00-35-927, REGON 
000173410, reprezentowaną przez Pana ____________________________________-
Prorektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej nr __/__z dnia __ _______20__ r., zwaną w dalszej części Umowy „SGSP”, 

b) Panem/Panią 
__________________________________________________, 
studentem/ką _________________________________________  
na kierunku _________________________________, 
PESEL ________________________, 
Zamieszkałym/ą w _____________________________________, 
Zwanym/ą w dalszej części Umowy „Stażystą”. 

c) Zakładem Pracy 
_________________________________________________ 
z siedzibą w ______________, 
posiadającym nr REGON ________________, nr NIP ______________________, 
reprezentowanym, zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji,  
przez Pana/Panią ___________________, zwanym w dalszej części „Pracodawcą”.  

§ 1 

1. Biorąc pod uwagę ważny interes stron, strony zgodnie ustalają, iż ulega rozwiązaniu na mocy 
porozumienia umowa trójstronna nr __/____ o staż studencki z dnia __ ________202_ r. zawarta 
pomiędzy: Pracodawcą, Stażystą i SGSP. 

2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem __ __________202_ r. 
 

…………….………………………… 
Pracodawca 

…………….………………………… 
Stażysta 

…………….………………………… 
SGSP 



02. ZG£OSZENIE ZMIANY (wpisaæ - 1) / KOREKTY (wpisaæ - 2)
DANYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
(nie dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych)

03. Data nadania (dd / mm / rrrr) 04. Nalepka „R”

01. Data powstania 
obowi¹zku ubezpieczeñ 
(dd / mm / rrrr)

02. Emerytalnemu

03. Rentowym

04. Chorobowemu

05. Wypadkowemu

02. Kod oddzia³u NFZ

01. Data powstania 
obowi¹zku ubezpieczenia 
(dd / mm / rrrr)

02. Kod oddzia³u NFZ

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

07. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

01. ZG£OSZENIE DO UBEZPIECZEÑ
(jeœli TAK, wpisaæ X) 1)

3)

II
I.
 D
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C
Z

E
Ñ

01. Kod wykonywanego
zawodu

02. Kod pracy w szczególnych
warunkach /  w szczególnym charakterze

03. Okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze
(dd / mm / rrrr) (dd / mm / rrrr)

X. INNE DANE O OSOBIE ZG£ASZANEJ DO UBEZPIECZEÑ

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

04. Rodzaj dokumentu:
jeœli dowód osobisty, wpisaæ 1,
jeœli paszport - 2

01. Numer PESEL

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RÊCZNIE
DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

02. Numer REGON

03. Numer PESEL

02.

 2)

 2)

4)

Załącznik nr 19
do Regulaminu
„Uczelnianego programu stażowego"



08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest  

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ
w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski)

inny ni¿ polski)

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych nale¿y wype³niæ formularz ZUS ZIUA.
Numer PESEL  podaje siê, o ile zosta³ nadany.
Dla okreœlonego kodu tytu³u ubezpieczenia nale¿y wype³niæ formularz ZUS ZAA..

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu
s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu
s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

1)

2)

XII. ADRES ZAMIESZKANIA (wpisaæ, jeœli adres zamieszkania jest inny ni¿ adres zameldowania na sta³e miejsce pobytu)

XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisaæ, jeœli adres do korespondencji jest inny ni¿ adres zameldowania na sta³e miejsce pobytu lub adres zamieszkania) 

XIV. OŒWIADCZENIE P£ATNIKA SK£ADEK

XVI. ADNOTACJE ZUS

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest 
inny ni¿ polski)

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STA£E MIEJSCE POBYTU

4)Blok X. wype³nia siê w celu zg³oszenia / korekty danych dotycz¹cych okresu sprzed 1 stycznia 2009 r.
 

XV. OŒWIADCZENIE OSOBY ZG£ASZANEJ / ZG£OSZONEJ
DO UBEZPIECZENIA

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RÊCZNIE
DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

_

_

_

3)


