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Załącznik nr 1  
do umowy uczestnictwa w Projekcie „Studiujesz – Pracujesz! Program staży zawodowych  

dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy” 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Studiujesz – Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby 

społeczeństwa oraz rynku pracy” 

§ 1 
Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 
1) Projekt – oznacza projekt WND-POWR.03.01.00-00-S210/15-02 „Studiujesz – Pracujesz! 

Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy”, realizowany w okresie 1 maja 
2016 r. – 31 grudnia 2017 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet 
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym;  

2) Realizator Projektu – oznacza Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 
3) Kandydat – oznacza osobę ubiegającą się o udział w Projekcie;  
4) Uczestnik Projektu – oznacza studenta dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jednego  
z kierunków o profilu praktycznym: dietetyki, ratownictwa medycznego lub zdrowia publicznego, 
zakwalifikowanego do wzięcia udziału w Projekcie; 

5) Stażysta – oznacza Uczestnika Projektu odbywającego staż u Pracodawcy; 
6) Pracodawca – oznacza podmiot współpracujący z Realizatorem Projektu, u którego Stażysta 

odbywa staż; 
7) staż – oznacza odpłatne wykonywanie przez Stażystę zadań określonych w programie stażu 

zawodowego, realizowanego u Pracodawcy w ramach Projektu bez nawiązania stosunku pracy; 
zgodnie z obowiązującymi przepisami staż jest kwalifikowany jako usługa i wymaga zawarcia 
umowy cywilnoprawnej; wsparcie finansowe dla Stażysty polega na wypłacie wynagrodzenia za staż 
ze środków Projektu; 

8) program stażu – dokument zawierający informacje o terminie stażu, zakresie obowiązków, które 
Stażysta będzie wykonywać w trakcie stażu, oraz zakładanych efektach stażu; 

9) Opiekun stażu – osoba zatrudniona przez Pracodawcę, odpowiedzialna za sprawowanie opieki 
organizacyjnej nad Stażystą, monitorowanie i realizację programu stażu oraz bieżący kontakt 
z Realizatorem Projektu.  

§ 2 
Zakres wsparcia 

1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.  
2. W trakcie trwania Projektu Uczestnik Projektu może być objęty jedną z form wsparcia: 

1) płatnym stażem krajowym miejscowym – do 50 km od miejsca studiowania/zamieszkania; 
2) płatnym stażem krajowym pozamiejscowym – powyżej 50 km od miejsca 

studiowania/zamieszkania; 
3) płatnym stażem zagranicznym. 
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3. Formy udzielanego wsparcia określa tabela: 
 

Forma 
wsparcia 

Wymiar 
czasowy 
wsparcia 

Katalog kosztów 
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trzymiesięczne 
staże  
w wymiarze 
czasu pracy do 
168 godz./mies.  
(nie mniej  
niż 120 
godz./mies.) 

‐ staż odbywa się w odległości do 50 km  
od miejsca studiowania/zamieszkania, 

‐ wynagrodzenie za staż – max. 2 000,00 zł brutto  
w tym pochodne/mies., 

‐ refundacja kosztów ubezpieczenie NNW –max. 100,00 zł brutto, 
‐ refundacja kosztów badań lekarskich – 

max. 100,00 zł brutto, 
‐ koszty dojazdu, zakwaterowania nie są refundowane  
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‐ staż odbywa się w odległości powyżej 50 km 
 od miejsca studiowania/zamieszkania 

‐ wynagrodzenie za staż – max. 2 000,00 zł brutto w tym 
pochodne/mies.  

‐ refundacja kosztów ubezpieczenie NNW –max. 100,00 zł brutto 
‐ refundacja kosztów badań lekarskich –  

max. 100,00 zł brutto 
‐ refundacja kosztów dojazdu w obie strony –max. 150,00 zł brutto (do i 

z miejsca stażu – refundowane wyłącznie raz w trakcie projektu) 
‐ refundacja kosztów zakwaterowania – max. 1 000,00 zł brutto 
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‐ staż odbywa się za granicą  
‐ wynagrodzenie za staż – max. 2 000,00 zł brutto  

w tym pochodne/mies 
‐ refundacja kosztów ubezpieczenie NNW – 

max. 200,00 zł brutto 
‐ refundacja kosztów badań lekarskich –  

max. 100,00 zł brutto 
‐ refundacja kosztów dojazdu w obie strony –max. 1 500 zł brutto (do i z 

miejsca stażu – refundowane wyłącznie raz w trakcie projektu) 
‐ refundacja kosztów zakwaterowania – max. 3 000,00 zł brutto 

 
4. Wynagrodzenie za staż w przypadku maksymalnego wymiaru czasu pracy, tj. 168 godz.  

w miesiącu, wynosi max. 2 000,00 zł brutto w tym pochodne/mies., w przypadku minimalnego 
wymiaru czasu pracy, tj. 120 godz. w miesiącu, wynosi max. 1 428,57 zł brutto z pochodnymi 
miesięcznie. Wynagrodzenie za każdy miesiąc trwania stażu jest naliczane proporcjonalnie  
do liczby przepracowanych godzin.   

5. Uczestnik Projektu może skorzystać jednorazowo z jednej z form wsparcia, w szczególności 
odbyć jeden płatny staż.    

6. Uczestnictwo w Projekcie oraz w stażu nie zwalnia Uczestnika Projektu z udziału w zajęciach 
dydaktycznych oraz praktykach zawodowych przewidzianych w programie studiów.  

§ 3 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie: 
1) posiadanie statusu studenta dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
jednego z kierunków o profilu praktycznym: dietetyki, ratownictwa medycznego lub 
zdrowia publicznego; 
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2) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja zasad uczestnictwa w Projekcie; 
3) podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie i dokumentów niezbędnych do udzielenia 

jednej z form wsparcia, o których mowa w § 2 ust. 3. 
2. Kryteria merytoryczne1 uczestnictwa w Projekcie: 

1) średnia ocen za ostatni semestr; 
2) odbyte praktyki, staże; 
3) działalność w organizacjach studenckich; 
4) udział w programach wymiany międzynarodowej studentów; 
5) udział w szkoleniach, warsztatach, kursach; 
6) inne osiągnięcia i przyznane stypendia; 
7) znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego; 
8) znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Office; 
9) wynik rozmowy rekrutacyjnej. 

3. W przypadku zakwalifikowania na staż Uczestnik Projektu w okresie stażu: 
1) pozostaje do dyspozycji Pracodawcy w terminie i zakresie określonym w programie stażu; 
2) nie może korzystać z urlopu od zajęć; 
3) nie może pobierać stypendiów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 
4) nie może być w przeszłości i w chwili rozpoczęcia stażu zatrudniony w ramach stosunku 

pracy przez Pracodawcę przyjmującego na staż. 

§ 4 
Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Proces rekrutacji do Projektu przebiega następująco: 
1) Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie internetowej 

www.abk.umed.pl-formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy stanowi narzędzie 
wstępnej weryfikacji spełniania przez Kandydata formalnych i merytorycznych kryteriów 
udziału w Projekcie; 

2) komisja powołana przez Realizatora Projektu przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną  
z Kandydatem – przewiduje się możliwość przeprowadzenia wybranego testu 
modelowego, weryfikującego kompetencje deklarowane przez Kandydata (informatyczne, 
językowe itp.); 

3) w przypadku spełnienia przez Kandydata kryteriów formalnych i merytorycznych oraz 
uzyskania pozytywnego wyniku podczas rozmowy kwalifikacyjnej, komisja podejmuje 
decyzję  o zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie; 

4) Kandydat zostaje poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie o zakwalifikowaniu 
się do Projektu, a następnie zaproszony do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie 
oraz złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów. 

2. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
uczestnictwa w Projekcie do przedstawienia Realizatorowi Projektu następujących 
dokumentów: 
1) dowodu tożsamości; 
2) dokumentu potwierdzającego status studenta.  

7. Kandydat uzyskuje status Uczestnika Projektu z dniem podpisania umowy uczestnictwa  
w Projekcie.  

                                                           
1 Kryteria merytoryczne będą brane pod uwagę podczas kwalifikowania uczestników Projektu na staż i mogą ulegać zmianie w zależności 
od oferty stażowej przedstawionej przez Pracodawcę. 
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8. W przypadku niedopełnienia formalności związanych z podpisaniem w wyznaczonym terminie 
umowy uczestnictwa w Projekcie, Kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych 
do udziału w Projekcie. 

9. W przypadku dużej liczy kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie zostaną 
utworzone listy rezerwowe. Kandydat umieszczony na liście rezerwowej może przystąpić do 
Projektu w przypadku możliwości zrealizowania formy wsparcia w pełnym wymiarze lub może 
zostać zakwalifikowany do udziału w kolejnej edycji Projektu. 

10. Proces rekrutacji na staż przebiega następująco: 
1) kwalifikacja wstępna przeprowadzana jest przez Realizatora Projektu zgodnie z kryteriami 

określonymi przez Pracodawcę dla oferty stażowej; 
2) kwalifikacja dokonywana przez Pracodawcę może być prowadzona w formie rozmowy 

kwalifikacyjnej; w zależności od oferty stażowej możliwe jest przeprowadzenie także testu 
modelowego, potwierdzającego posiadanie przez Uczestnika Projektu deklarowanych 
kompetencji;  

3) Uczestnik Projektu uzyskuje status Stażysty z dniem rozpoczęcia stażu u Pracodawcy, 
z tym że rozpoczęcie stażu możliwe jest nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o staż. 

§ 5 
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
1) przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu; 
2) przestrzegania harmonogramu realizacji formy wsparcia, do której został 

zakwalifikowany; 
3) niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu w przypadku niemożności 

pojawienia się na umówione spotkanie rekrutacyjne/sprawozdawcze z przedstawicielem 
Realizatora Projektu lub Pracodawcą (co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem 
spotkania); 

4) uczestniczenia w trzymiesięcznym płatnym stażu (w przypadku zakwalifikowania się do tej 
formy wsparcia) oraz jego odbycia zgodnie z postanowieniami umowy o staż; 

5) wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej 
realizacji Projektu (w trakcie trwania Projektu oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu); 

6) niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu o zmianie danych osobowych lub 
kontaktowych; 

7) niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu o zdarzeniach mogących zakłócić 
udział w Projekcie; 

8) systematycznego sprawdzania informacji o Projekcie na stronie internetowej 
www.abk.umed.pl oraz koncie poczty elektronicznej, w domenie @stud.umed.lodz.pl  
(e-mail), podanym jako adres do korespondencji w trakcie trwania Projektu; 

9) poszanowania mienia Realizatora Projektu. 
2.  Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) udziału w Projekcie i korzystania z form wsparcia, do których został zakwalifikowany; 
2) w przypadku zakwalifikowania na staż: 

a) otrzymania wynagrodzenia za każdy miesiąc odbywania stażu, które będzie 
przekazywane na wskazany przez niego rachunek bankowy, 

b) refundacji kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
oraz kosztów badań lekarskich – do wysokości kwot maksymalnych, określonych  
w § 2 ust. 3, 

c) refundacji kosztów dojazdów oraz zakwaterowania w przypadku staży krajowych 
pozamiejscowych oraz staży zagranicznych – do wysokości kwot maksymalnych, 
określonych w § 2 ust. 2, 

http://www.abk.umed.pl/
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d) realizacji stażu w określonej liczbie godzin, w dni powszednie, w systemie pracy – 
zgodnie z zasadami określonymi w umowie o staż, 

e) opieki merytorycznej i organizacyjnej sprawowanej przez Opiekuna stażu 
zatrudnionego przez Pracodawcę, 

f) otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie i stażu. 
3. Uczestnik Projektu ma prawo zrezygnować z udziału w Projekcie z przyczyn losowych, 

składając u Realizatora Projektu pisemne oświadczenie o rezygnacji wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wystąpienie przyczyn losowych. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy uczestników Projektu  
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Projektu lub w przypadku gdy dokumenty 
potwierdzające przyczyny losowe nie zostaną zaakceptowane przez Realizatora Projektu, 
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora 
Projektu, adekwatnych do przyznanej formy wsparcia, tj. zwrotu kosztów przypadających na 
jednego Uczestnika Projektu, w wysokości proporcjonalnej do otrzymanego wsparcia (koszty 
wynagrodzenia za staż, ubezpieczenia NNW, badań lekarskich oraz –w przypadku staży 
pozamiejscowych i zagranicznych – koszty dojazdu, zakwaterowania), według kwoty 
wynikającej z umowy uczestnictwa w  Projekcie.  

5. Uczestnik Projektu, w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie 
lub skreślenia z listy uczestników Projektu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Projektu, 
otrzymuje wezwanie do zapłaty, tj. wezwanie do zwrotu kosztów uczestnictwa w Projekcie  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 

§ 6 
Warunki przyznania wynagrodzenia za staż 

1. Warunkiem przyznania wynagrodzenia za staż jest spełnienie przez Stażystę następujących 
warunków: 
1) uzyskanie pozytywnej oceny w procesie rekrutacji i zakwalifikowanie się na staż  

u Pracodawcy; 
2) wypełnienie arkusza diagnozy kompetencji in-post;   
3) podpisanie trójstronnej umowy o staż, zawieranej pomiędzy Realizatorem Projektu, 

Pracodawcą a Stażystą; 
4) przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych  

u Pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

5) wypełnianie, w systemie miesięcznym, dziennika stażu oraz karty pracy, zawierającej 
informacje o przepracowanej liczbie godzin oraz opis wykonywanych zadań, podpisywanej 
przez Opiekuna stażu, i przedkładania jej w terminie do trzech dni kalendarzowych  
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do Realizatora Projektu – oryginał 
karty czasu pracy stanowi podstawę wypłaty Stażyście wynagrodzenia za staż przez 
Realizatora Projektu; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu karty pracy wynagrodzenie 
zostanie wypłacone w następnym miesiącu kalendarzowym; 

6) wypełnienie arkusza diagnozy kompetencji ex-post. 
2. Wynagrodzenie za staż płatne jest z dołu – po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,  

za faktycznie przepracowany okres stażu 
- dostarczenie przez Stażystę oryginału karty pracy i jej zaakceptowanie przez Realizatora 
Projektu do 3 dnia każdego miesiąca skutkuje wypłatą wynagrodzenia za staż do 10 dnia 
każdego miesiąca.  
- dostarczenie przez Stażystę oryginału karty pracy i jej zaakceptowanie przez Realizatora 
Projektu do 13 dnia każdego miesiąca skutkuje wypłatą wynagrodzenia za staż do 20 dnia 
każdego miesiąca. 
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3. W przypadku choroby Stażysta zobowiązany jest zgłosić ten fakt Pracodawcy (drogą  
e-mailową) i Realizatorowi Projektu oraz złożyć kopię zwolnienia lekarskiego Realizatorowi 
Projektu nie później niż w trzecim dniu zwolnienia lekarskiego.  

4. Stażyście nie przysługuje wynagrodzenie za staż za czas nieobecności z powodu choroby. 
5. Stażysta jest zobowiązany do odpracowania nieobecności proporcjonalnie do czasu jej trwania; 

odpracowania nieobecności może spowodować wydłużenie okresu stażu.  

6. Realizator Projektu zastrzega, że wszelkie należne Uczestnikowi Projektu środki finansowe, 
wynikające z uczestnictwa w Projekcie, wypłacane będą po przekazaniu Realizatorowi Projektu 
środków przez Instytucję Pośredniczącą. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne opóźnienia w przepływie środków finansowych.     
 

§ 7 
Zaliczka wypłacana Stażyście 

1. W przypadku staży pozamiejscowych i zagranicznych Realizator Projektu dopuszcza możliwość 
wypłaty zaliczek studentom na potrzeby organizacji dojazdu i zakwaterowania do kwot 
maksymalnych określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

2. Wynagrodzenie za Staż nie może być rozliczane na zasadzie zaliczki. Wynagrodzenie za staż 
zawsze jest płatne z dołu za faktycznie przepracowane godziny. 

3. Zaliczka jest rozliczana po dostarczeniu przez Stażystę w terminie wskazanym przez 
Realizatora Projektu dokumentów potwierdzających faktyczne wydatki.  
- w przypadku zaliczek na zakwaterowanie niezbędne jest przedłożenie karty rozeznania 
cenowego wraz z fakturą lub umową najmu i potwierdzeniem przelewu. 
- w przypadku zaliczek na dojazd niezbędne jest przedłożenie karty rozeznania cenowego wraz 
z biletem lub fakturą. Nie jest wymagane złożenie karty rozeznania cenowego za dojazdy 
wyłącznie w przypadku korzystania z usług PKP (II klasa). W projekcie kwalifikowane są koszty 
przejazdu wyłącznie środkami transportu zbiorowego.  

4. W przypadku niewydatkowania zaliczki Stażysta jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej 
kwoty na rachunek bankowy i w terminie wskazanym przez Realizatora Projektu. 

5. W przypadku nierozliczenia zaliczki przez Stażystę zostanie dokonanie 
potrącenie/niewypłacenie wynagrodzenia za staż do kwot maksymalnych określonych w § 2 
ust. 3 Regulaminu. 
 

 
§ 8 

Prawa i obowiązki Realizatora Projektu 
1. Realizator Projektu zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia Uczestnikowi Projektu dostępu do ofert staży, umożliwiających ubieganie się   
o staż; 

2) w przypadku podjęcia stażu przez Uczestnika Projektu – zapewnienia opieki 
organizacyjnej, sprawowanej przez Opiekuna stażu zatrudnionego u Pracodawcy;   

3) wypłaty wynagrodzenia za staż; 
4) refundacji kosztów ubezpieczenia NNW i badań lekarskich oraz (w przypadku staży 

pozamiejscowych i zagranicznych) refundacji kosztów dojazdu, zakwaterowania – do 
wysokości kwot maksymalnych, określonych w § 2 ust. 3; 

5) wydania zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie. 
2. Realizator Projektu ma prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu  

w przypadkach naruszenia przez niego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub 
ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego. 
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3. Realizator Projektu ma prawo do rozwiązania umowy o staż z Uczestnikiem Projektu  
w przypadku przekroczenia przez Uczestnika limitu 20% nieobecności w okresie odbywania 
stażu (w tym nieobecności z powodu choroby). 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 
2. Realizator Projektu: 

1) nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas realizacji Projektu przez 
Uczestnika Projektu lub poniesione przez Uczestnika Projektu, w tym za uszczerbek  
na zdrowiu poniesiony przez Uczestnika Projektu – Uczestnik Projektu powinien posiadać 
indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas udziału w Projekcie; 

2) nie zwraca kosztów opieki nad osobą pozostającą pod opieką Uczestnika Projektu  
(np. osobą chorą, niepełnosprawną, starszą lub dzieckiem);  

3) nie zwraca kosztów dojazdu Uczestnika Projektu, kosztów noclegów w przypadku staży 
krajowych miejscowych; 

4) refunduje koszty według katalogu wydatków – do wysokości kwot maksymalnych, 
określonych w § 2 ust. 2; 

5) nie organizuje stażu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, w tym na skutek zmian  

w przepisach lub nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią niniejszego Regulaminu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................... 

(czytelny podpis Uczestnika Projektu) 


