
 
Regulamin projektu „Dobry skok na dobry staż” 

 
§ 1. Definicje 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej  „Regulaminem” oznaczają: 
 

1. Projekt – „Dobry skok na dobry staż”, nr projektu: WND-POWR.03.01.00-00-S049/17-
02 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

2. Kandydat – osoba spełniająca kryteria udziału w Projekcie. 
3. AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w 

Gdańsku. 
4. Stażysta/ka - beneficjent ostateczny (B.O.), osoba bezpośrednio korzystająca z 

wdrażanej pomocy, która wypełniła deklarację przystąpienia do Projektu.  
5. Mentor – pracownik zakładu pracy przyjmującego Stażystę zatrudniony na stanowisku 

kierowniczym lub specjalistycznym, sprawujący nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem stażu. 

6. Zakład pracy - podmiot prowadzący działalność umożliwiającą Stażyście pozyskanie 
doświadczenia zawodowego odpowiadającego efektom kształcenia na jego kierunku 
studiów. 

 
§ 2. Informacje o Projekcie 

 
1. Projekt realizowany jest w terminie od 8 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
2. Obszar realizacji Projektu: teren całej Polski. 
3. W ramach projektu realizowane staże zawodowe trwające 6 tygodni, 120 godzin i 20 

godzin na tydzień. 
4. Zakład pracy przyjmujący Stażystę musi prowadzić działalność odpowiadającą 

efektom kształcenia dla kierunku studiów na którym kształci się kandydat. 
5. Wszelkie informacje o Projekcie oraz treść Regulaminu wraz z jego zmianami 

publikowane są na Stronie internetowej projektu. 
 

§ 3. Kryteria rekrutacji 
 
1. Kryteria obligatoryjne (dostępu) – niespełnienie któregokolwiek z poniższych kryteriów 
dyskwalifikuje z udziału w projekcie: 
 

1. Student ostatnich 4 semestrów studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków               
Wychowanie Fizyczne;  Turystyka i Rekreacja;  Terapia Zajęciowa lub Fizjoterapia 

2. Student nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani 

stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej, nie jest właścicielem podmiotu 

przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem 



 
przyjmującym na staż, nie pozostaje 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. 

 
2. Kryteria strategiczne – posiadają wartość punktową, decydują o kolejności delegowania na 
staże: 

1. studiowanie na studiach stacjonarnych – 10 pkt 
2. wskazanie miejsca stażu uzgodnionego z pracodawcą- 5 pkt 
3. kolejność zgłoszeń w przypadku równej liczby pkt 

 
 

 
§4. Procedura rekrutacji 

 
1. Student zainteresowany udziałem w projekcie zgłasza się do biura projektu i 

przedstawia: 
a)  CV, 
b) kserokopię legitymacji studenckiej,  
c) dane do umowy (Załącznik nr 1) , 
d) kserokopia strony indeksu, która potwierdza promocję na II lub III rok studiów, 

o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a Regulaminu. 
2. Podczas spotkania student wypełnia formularz rekrutacyjny.  
3. Na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 1 i 2 oraz w oparciu o kryteria 

wskazane w § 3 Regulaminu doradca zawodowy tworzy listę rekrutacyjną na 
podstawie, której określana jest kolejność udziału w stażu. 

4. Student zakwalifikowany na staż wzywany jest przez doradcę zawodowego na 
spotkanie mające na celu dobór miejsca odbywania stażu (o ile student takiego nie 
wskazał). 

5. Stażysta uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych u pracodawców.  
6. Stażysta ma prawo odrzucić maksymalnie dwie oferty zaproponowane przez doradcę 

zawodowego, odrzucenie trzeciej oferty powoduje automatyczne wyłączenie z 
udziału w Projekcie. 

 
§5. Uprawnienia i obowiązki Stażysty 

 
1. Studenci AWFiS mają prawo uczestniczyć w rekrutacji do Projektu.  
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób równościowy, z zachowaniem zasady równości 

płci.  
3. Student ma prawo do informacji o wyniku procesu rekrutacji do Projektu. 
4. Student zakwalifikowany do Projektu staje się  Stażystą. 
5. Stażysta ma prawo stażu zawodowego zgodnego z efektami kształcenia na kierunku 

który studiuje w wymiarze trwające 6 tygodni, 120 godzin i 20 godzin na tydzień 



 
6. Stażysta ma prawo do opieki Mentora w miejscu odbywania stażu.  
7. Zadaniem Mentora jest przede wszystkim: 

a. zapewnienie Stażyście jak najlepszych możliwości nabycia nowych 
umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzenie mu zadań 
odpowiadających jego możliwościom i kwalifikacjom, 

b. nadzór nad wykonywaniem przez Stażystę zadań wynikających z programu 
stażu, 

c. wystawienie Zaświadczenia o zrealizowaniu stażu.  
8. Stażysta za zrealizowanie stażu otrzyma wynagrodzenie w wysokości wskazanej w 

umowie o realizacji stażu, na podstawie przedstawionych oświadczenia o ilości 
zrealizowanych przez godzin zadań stażowych, listy obecności oraz dziennika stażu. 

9. Stażysta za zrealizowanie stażu otrzyma wynagrodzenie pod warunkiem zrealizowania  
wszystkich 120 godzin stażu w terminie określonym umową. 

10. Stażysta ma prawo otrzymać zaświadczenie o zrealizowaniu stażu oraz odpowiednie 
referencje. 

 
 

§6 Czas stażu 
 

1. Staże w ramach Projektu realizowane są w sposób ciągły w okresie 6 tygodni, 120 
godni i 20 godzin na tydzień. 

2. Staże muszą być zakończone do 30.11.2019 r. 
3. Dzienny wymiar pracy stażysty nie może przekraczać  8 godzin. 
4. Staż powinien być realizowany w trybie nieprzerwanym tzn., co do zasady nie ma 

możliwości zawieszenia staży. Zawieszenie bądź przerwanie Stażu możliwe jest 
wyłącznie z przyczyn losowych i za zgodą AWFiS. 

 
 

§7 Miejsce stażu 
 

1. Staże winny być realizowane w Zakładach pracy, których działalność odpowiada 
profilowi kształcenia na kierunku na którym studiuje stażysta. 

2. Stażysta ma możliwość wskazania Zakładu pracy , który wyraził gotowość do przyjęcia 
go na staż. 

3. Miejsce odbywania stażu określane jest w umowie stażowej oraz w programie stażu. 
 

§8 Wynagrodzenie za staż 
 

1. Stażyście przysługuje wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu. 
2. Mentorowi przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 
4. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 i 2 płatne jest z dołu po przedłożeniu: 

a) dla stażysty/ki - oświadczenia o ilości zrealizowanych przez stażystę godzin zadań 
stażowych, listy obecności stażysty oraz dziennika stażu; 



 
b) dla mentora: - oświadczenia o ilości zrealizowanych przez stażystę godzin zadań 
stażowych, listy obecności stażysty oraz dziennika stażu i Karty czasu pracy. 

5. Termin wypłaty wynagrodzenia wynika z harmonogramu wypłat na AWFiS, który 
dostępny jest w Kwesturze AWFiS. 

 
§9 Prawa AWFiS 

 
1. AWFiS ma prawo do rozwiązania wszelkich umów i porozumień zawieranych na czas 

realizacji Projektu w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę warunków w 
nich wskazanych, a w szczególności: 

a) w wyniku niewywiązywania się z obowiązków Stażysty/Mentora, określonych 
w odrębnych umowach, 
b) w wyniku nierealizowania postanowień porozumienia zawartego między AWFiS 
a Zakładem pracy, 
c) w wyniku działania na niekorzyść Projektu i utrudniania jego realizacji. 

2. AWFiS ma prawo odwołać wszystkie staże w przypadku rozwiązania umowy o 
dofinansowanie Projektu. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 stażyście nie przysługuje prawo do 
domagania się odszkodowania od AWFiS ani świadczeń zastępczych. 
 

 
§10 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 
1. Stażysta zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację z udziału w Projekcie składając 

pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie.  
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania stażu Stażysta 

zobowiązany jest do zwrotu kosztów organizacji stażu. 
 

§11 Wykluczenie z udziału w Projekcie 
 

1. W przypadku gdy Stażysta naruszy zasady Regulaminu lub dopuści się działań na 
szkodę Projektu lub nastąpi rozwiązanie umowy stażowej z winy stażysty AWFiS ma 
prawo wykluczyć Stażystę z dalszego udziału w Programie.    

2. W przypadku opisanym w ust. 2  stażysta zobowiązany jest do zwrotu kosztów 
organizacji stażu. 

 
§12 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje AWFiS. 
2. AWFiS zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w formie pisemnej oraz 

publikowane na Stronie internetowej.  
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
Dane studenta/tki do umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku  

„Dobry skok na dobry staż” 
 

Nazwisko:                     

Imiona:   

Imię ojca:   

Imię matki:  

Data urodzenia:   

Miejsce urodzenia:    

PESEL:  

NIP:   

Seria i nr dowodu osobistego:   

 

Organ wydający dowód osobisty: 

 

Własny rachunek bankowy w banku:   

 

o numerze:   

 

Adres zameldowania lub zamieszkania właściwy dla Urzędu Skarbowego: 

 

ul.                                      nr domu                          nr lokalu      

    

kod pocztowy:    

 

miejscowość:        

  

Dane adresowe Urzędu Skarbowego:   

 

Nr kasy chorych:   

Nr legitymacji studenckiej: 

Jestem  studentem /ką AWFiS Gdańsk:   Tak  

 
 

Podpis studenta/ki: …………………………………………………. 
 


