Załącznik nr 11 do umowy trójstronnej
o zorganizowanie stażu

UMOWA O WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU

zawarta w Łodzi w dniu ..................................................... roku pomiędzy:
Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, będącym Partnerem projektu
„Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa” reprezentowanym przez:
Pana Sławomira Granatowskiego – p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w
Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi (na podstawie Zarządzenia Nr 4505/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 06.07.2020 r.),
zwanym dalej „Miastem”,
a
................................................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
................................................................................ zamieszkałą/łym w ............................................. przy
ul ................................... PESEL: ........................................................., posługujący się numerami REGON
.........................., NIP ..................................., zwanym w dalszej części umowy „Opiekunem stażu” lub
„Stażodawcą”
o następującej treści:
Mając na względzie, że:
- Stażodawca zawarł z Miastem dnia ………… umowę trójstronną o zorganizowanie stażu nr ……..
(zwaną dalej „Umową o staż”);
- Opiekun stażu będąc na gruncie Umowy o staż Stażodawcą, jest zobowiązany zapewnić
Stażystce/ście właściwe wykonywanie opieki;
- Stażodawca w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej nie
zatrudnia żadnego pracownika, dlatego nie ma możliwości wyznaczenia innego opiekuna stażu
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenia zasad wykonywania przez Stażodawcę czynności
związanych z pełnieniem przez niego funkcji opiekuna stażu i zasad ich rozliczania.
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2. Stażodawca zobowiązuje się na czas trwania stażu, określonego Umową o staż, pełnić w
ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, rolę Opiekuna stażu
nad następującym/mi osobami: ……………………………………………., zwanymi dalej w umowie
„Stażystą”.
3. Stażodawca oświadcza, że nie zatrudnia żadnego pracownika. W przypadku zmiany tej sytuacji,
po zawarciu niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie Miasto.
§2
1. Opiekun stażu zobowiązany jest zapewnić prawidłową realizację stażu przez Stażystę poprzez
monitorowanie stworzonego stanowiska pracy oraz wspieranie Stażysty w wykonywaniu
powierzonych zadań tak, aby mógł on doskonalić i rozwijać umiejętności zawodowe zgodnie z
kierunkiem szkolenia zawodowego i charakterem pracy na określonym w Umowie o staż
stanowisku.
2. W szczególności Opiekun stażu zobowiązany jest do:
a) udzielania Stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
b) wprowadzenia Stażysty w zakres obowiązków oraz zapoznania z zasadami
i procedurami obowiązującymi u Stażodawcy,
c) monitorowania realizacji przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków
i celów edukacyjno-zawodowych,
d) udzielania informacji zwrotnej Stażyście na temat osiągnięć wyników i stopnia
realizacji zadań,
e) uzupełniania dokumentacji związanej z wykonywaniem stażu, które wynikają z Umowy
o staż oraz Regulaminu Organizacji Staży Zawodowych, w tym właściwego, zgodnego
z prawdą uzupełniania dziennika stażu.
3. Opiekun stażu oświadcza, że obowiązki wskazane w ust. 1 i 2 nie będą kolidować
z wykonywanymi przez niego obowiązkami służbowymi.
4. W przypadku urlopu, czasowej niezdolności do pracy, zwolnienia lub w innym przypadku
nieobecności, Opiekun stażu bezzwłocznie powiadomi o tym Miasto i ustali z nim zasady
wykonywania pracy przez Stażystę pod jego nieobecność.
§3
1. Z tytułu wykonywania obowiązków Opiekuna stażu, Opiekunowi stażu przysługiwać będzie
dodatek na zasadach określonych niniejszą umową.
2. Za pełnienie obowiązków opiekuna stażu przez okres jednego pełnego miesiąca
kalendarzowego, rozumianego jako przepracowane wszystkie dni robocze w danym miesiącu,
dodatek wynosi do 500 zł brutto.
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3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku braku
wykonywania obowiązków opiekuna stażu m.in. w przypadkach określonych w § 2 ust. 4.
4. Zapłata dodatku nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej wewnętrznej noty
obciążeniowej, w terminie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
w którym odbywał się staż, pod warunkiem przekazania do Miasta kompletnych i prawidłowo
wypełnionych dokumentów w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.
5. Opiekun stażu wystawi ostatniego dnia danego miesiąca wewnętrzną notę obciążeniową. Do
noty obciążeniowej Opiekun stażu zobowiązany jest złożyć dokumentację wskazującą dane
osób uczestniczących w stażu, czas odbywania stażu i pełnienia funkcji opiekuna, deklarację
prowadzanie działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem obszaru tej działalności oraz
deklaracją wypełnienia wszystkich funkcji wynikających z zakresu obowiązków Opiekuna stażu,
przedłożone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Ponadto warunkiem wypłaty
dodatku jest złożenie Dziennika stażu zawodowego, w którym wskazano Stażodawcę jako
Opiekuna stażu.
6. Miasto zastrzega, że w przypadku braku środków na rachunku projektowym, środki zostaną
wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu transzy dofinansowania.
§4
1. Umowa obowiązuje przez czas trwania stażu określonego Umową o staż.
2. Miasto zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Stażodawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności
niezrealizowanie warunków i programu odbywania stażu,
b) wypowiedzenia umowy o staż.
3. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie
pisemnej.
5. Każda ze stron niniejszej umowy oświadcza i zapewnia, że na dzień podpisania niniejszej
umowy:
a) posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia i wykonania niniejszej umowy;
b) nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które
uniemożliwiałyby stronie wykonanie niniejszej umowy;
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy oraz odpowiednie przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Społecznego.
7. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w sposób
polubowny. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Miasta.
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8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Miasto:

...............................................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej, pieczęć firmowa)

Opiekun stażu

...............................................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej, pieczęć firmowa)

Załącznik:
1. Deklaracja Opiekuna stażu (wniosek o zapłatę dodatku)
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