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ANEKS NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 

 

,,WIELOPŁASZCZYZNOWE WSPARCIE OSÓB MŁODYCH – MŁODZIEŻY NEET, 

NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY’’ 

 

Nr Wniosku: WND-POWR.01.02.02-18-0178/15 

 

Realizowanego w ramach:  PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy 
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   

 
§1 

Zamianie ulega § 10 ZAKRES WSPARCIA pkt 3 i otrzymuje brzmienie: 
Stażu zawodowego 

 realizacja stażu zawodowego jest przewidziana dla wszystkich 
Uczestników/Uczestniczek projektu. 

 staż będzie trwał 4 miesiące. Staż jest niezbędny do nabycia/uzupełnienia umiejętności 
praktycznych, które pozwolą Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zdobyć niezbędne 
doświadczenie i poznać specyfikę pracy. 

 staże będą obywały się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk 
i Staży. 

 staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta i podmiot 
Przyjmujący na staż. 

 miejsca organizacji staży - dostosowane do indywidualnych predyspozycji/potrzeb 
(kobiet/mężczyzn) Uczestników/Uczestniczek projektu z uwzględnieniem 
stopnia/charakteru niepełnosprawności a także osoby młodociane. 

 Pracodawca przyjmujący na staż wyznaczy opiekuna stażysty (1 opiekun 
na maksymalnie 3 stażystów) oraz określi program stażu we współpracy 
z Beneficjentem projektu, 

 po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty 
oraz efekty stażu, 

 w okresie odbywania stażu zawodowego przysługuje stypendium stażowe  
w wysokości 1500,00 zł brutto (w tej kwocie zawarte są składki ZUS Projektodawcy) 
za 1 miesiąc stażu, o ile Uczestnik/Uczestniczka projektu wypełni obowiązki umowy 
stażowej. 
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 pomiędzy Przyjmującym na staż a Uczestnikiem/Uczestniczkom projektu 
odbywającym staż nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Wymiar godzinowy 
odbywania stażu to 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, chyba że przepisy 
stanowią inaczej. 

 Uczestnik/Uczestniczka projektu nie może odbywać stażu zawodowego w niedziele 
i święta, w porze nocnej, systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych. 
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji stażu w powyższych 
sytuacjach tj. w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie pracy 
zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy. 
Wyrażenie zgody przez Beneficjenta projektu odbywa się na wniosek Przyjmującego 
na staż i za zgodą Uczestnika/Uczestniczki projektu.  

 Uczestnikowi/Uczestniczce projektu odbywającemu/odbywającej staż zawodowy 
przysługują 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu 
zawodowego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu. Pracodawca jest zobowiązany 
udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu zawodowego. Dni wolnych 
udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż.  

 
 

§2 
1. Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji pozostają bez zmian. 
2. Niniejszy Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2016 r. i obowiązuje 
do czasu zakończenia realizacji Projektu. 
 
 
 
 
 


