
 

 

Informacja dla Podmiotu przyjmującego na staż w ramach projektu 
„Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” 

UWAGA! Poniższa informacja ma charakter informacyjny. Obowiązkiem Podmiotu 
przyjmującego na staż jest realizowanie stażu zgodnie z zawartą umową oraz regulaminem 
stażu zawodowego.  
 

1. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązany jest wyznaczyć Opiekuna Stażu/Praktyki 
zawodowej.  

2. Praktykant/Stażysta musi zrealizować 150 godzin stażu/praktyki zawodowej.                        
W przypadku nieobecności Stażysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 
swojego Opiekuna stażu/praktyki zawodowej oraz Koordynatora/Biuro projektu. 
Ponadto nieobecność Stażysta musi pisemnie usprawiedliwić wraz ze wskazaniem 
uzasadnionej przyczyny oraz odpracować. 

3. Opiekun stażysty na bieżąco podpisuje Dziennik stażu/praktyki oraz listę obecności. 
4. Podmiot przyjmujący na staż zobowiązany jest do wydania po ukończonym stażu 

Zaświadczenia o ukończeniu stażu w terminie 7 dni od ukończenia przez Stażystę 
stażu zawodowego. 

5. Podmiot przyjmujący na staż:  
a) może ubiegać się o zwrot kosztów za badanie lekarskie odzież roboczą o ile są 

wymagane, a stażysta ich nie posiada. Zwrot następuje na podstawie 
wypełnionego nr Załącznik nr 4 do Regulaminu staży/praktyk w ramach projektu 
„Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” - WNIOSEK O REFUNDACJĘ 
KOSZTÓW: BADAŃ LEKARSKICH, ODZIEŻY ROBOCZEJ. Do ww. wniosku należy 
dołączyć wymagane kserokopie/oryginały dokumentów/faktur. Faktury powinny 
zostać wystawione na Podmiot przyjmujący na staż i opisane, którego Stażysty 
dotyczą. Potwierdzenie otrzymania odzieży roboczej/skierowania Stażysty na 
badania lekarskie ww. wniosku potwierdza również stażysta jak i podmiot 
przyjmujący na staż. 

b) ma prawo wystąpić o refundację dodatku do wynagrodzenia Opiekuna Stażu, 
zgodnie z § 5 Umowy trójstronnej o staż. Wniosek o refundację wraz                                   
z wymaganymi dokumentami księgowymi, o których mowa  w załączniku nr 5 oraz 
załączniku nr 6. Dodatek do wynagrodzenia wypłacany jest za opiekę nad 
stażystami minimum 2 uczniówa. na 1 opiekuna nie więcej niż 6.  

6. W przypadku nieobecności wyznaczonego Opiekuna pracodawca ma obowiązek 
zapewnić zastępstwo innego Opiekuna. Pracodawca ma obowiązek poinformowania 
na adres e-mail: sekretariat@ckziu.gniezno.pl  Centrum Kształcenia Zawodowego                    
i Ustawicznego w Gnieźnie o wyznaczeniu zastępcy Opiekuna Stażysty 

7. Wszelkich informacji, w tym także instrukcji dotyczącej wypełniania dokumentów 
udzielają: Koordynator oraz biuro projektu mieszczące się w CKZiU w Gnieźnie -  tel. 
61 426 53 41 oraz mailem sekretariat@ckziu.gniezno.pl  

8. Pełna dokumentacja dotycząca staży/praktyk zawodowych jest dostępna pod 
adresem internetowym na stronie www.ckziu.gniezno.pl w panelu: 
Projekty→Zawodowy Sukces →Staże zawodowe  
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