Lider projektu

Katowice, 10 kwietnia 2020 roku
Znak pisma:011/P/2020/LK

Pracodawcy
woj. śląskiego

Temat: zapytanie/oferta dla przedsiębiorcy - przyjęcie na staż
Uczniów/Uczennic biorących udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Szanowni Państwo,

Katowicka Izba Rzemieślnicza od kilku lat dążyła do zrealizowania
projektu związanego z wsparciem szkolnictwa zawodowego w regionie
oraz zbudowania sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w
zawodach a pracodawcami. Nasz cel został osiągnięty - od 1 września
2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Śląskie. Zawodowcy.".
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, a Partnerami: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa jako pracodawców do współpracy.
Dzięki wspólnie podjętym działaniom możliwe będzie podniesienie jakości
kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do realiów obecnego
rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas I-III szkoły
branżowej I stopnia i klas I-V techników, uczęszczających do placówek
oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami realizacji staży Uczniów/Uczennic,
biorących udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.
Zachęcamy wszystkich Państwa do współpracy z naszą organizacją w
ramach realizowanego projektu.

P a r t n e r z y

p r o j e k t u

1/6

Śląskie. Zawodowcy

WYKAZ SZKÓŁ objętych wsparciem:
•
•
•
•

Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w
Katowicach
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu
Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu
Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na: organizacji stażu uczniowskiego w
ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01),
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie
zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

II

Organizacja stażu/ praktyki zawodowej dotyczy branż:
•
•
•
•
•
•
•

Wykaz branż:
branża mechaniczna (np. ślusarz, operator obrabiarek skrawających i pozostałe należące
do branży),
branża spożywcza (np. cukiernik, piekarz i pozostałe należące do branży),
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (np. kucharz, kelner i pozostałe należące
do branży),
branża budowlana (np. murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, blacharz/dekarz i pozostałe należące do branży),
branża fryzjersko-kosmetyczna (np. fryzjer, kosmetyczka i pozostałe należące do branży),
branża motoryzacyjna (np. mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz
samochodowy i pozostałe należące do branży)
branża elektroenergetyczna (np. elektryk, elektromechanik i pozostałe należące do
branży)
Obowiązki i prawa Przyjmującego na Staż

III
1.
a)
b)

2.
a)
b)

Przyjmujący na Staż podpisuje oświadczenie, że:
zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”,
akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania (plik w załączeniu),
wraz ze Szkolnym specjalistą ds. jakości staży opracował (wspierał, zatwierdził) Program
Stażu uczniowskiego zaakceptowany przez Stażystę.
Przyjmujący na Staż zobowiązany jest do:
realizacji zaakceptowanego przez Stażystę Programu Stażu uczniowskiego oraz
zorganizowania stanowiska wykonywania zadań Stażysty,
wyznaczenia Opiekuna Stażu nadzorującego wykonywanie przez Stażystę zadań objętych
Programem Stażu uczniowskiego,
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c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
1)

przeszkolenia Stażysty w zakresie obowiązujących u siebie, w szczególności na stanowisku
wykonywania
zadań
zorganizowanym
dla
Stażysty,
przepisów
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz
regulaminu pracy w zakresie mającym odpowiednie zastosowanie (zgodnie z załącznikiem
nr 6 stanowiącym załącznik – ten koszt podlega zrefundowaniu kosztu),
pokrycia kosztów przeprowadzenia badań lekarskich w sytuacji, gdy Stażysta nie posiada
aktualnych (zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym załącznik – ten koszt podlega
zrefundowaniu kosztu),
dopuszczenia Stażysty do wykonywania zadań objętych Programem Stażu uczniowskiego,
zapewnienia Stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne
sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnienia warsztatów, pomieszczeń, zaplecza
technicznego, zapewnienia urządzeń i materiałów zgodnie z programem Stażu
uczniowskiego i potrzebami Stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez
Stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu
zdrowia; w sytuacji, gdy powyższy obowiązek nie zostanie dopełniony, koszty organizacji
stanowiska stażowego oraz koszty zaangażowania Opiekuna Stażu nie będą mogły być
zrefundowane,
niezwłocznego informowania Organizatora Stażu uczniowskiego o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu
z niniejszą Umową lub Regulaminem uczestnictwa uczniów w Projekcie, w szczególności
informowania Organizatora Stażu uczniowskiego o zaprzestaniu wykonywania obowiązków
przez Stażystę,
kontroli obecności Stażysty w miejscu odbywania Stażu uczniowskiego oraz sprawowania
nadzoru nad odbywaniem Stażu uczniowskiego,
wypłacenia Opiekunowi Stażysty wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia w wysokości:
obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto, za 150 godzin stażu
uczniowskiego w przypadku całkowitego zwolnienia go w tym czasie ze świadczenia pracy
ze względu na sprawowanie przezeń opieki nad Stażystą (lub grupą maksymalnie do 6
Stażystów),

lub
2) nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami
wynagrodzenia, wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą
stażystów maksymalnie 6 stażystów), ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150
godzin stażu,
(zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym załącznik – ten koszt podlega zrefundowaniu
kosztu)
j) wyznaczenia, na czas nieobecności Opiekuna Stażysty, innego pracownika, który przejmie
obowiązki związane z realizacją Stażu, celem zapewnienia Stażu w wymiarze 150 godzin,
w przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa na czas nieobecności Opiekuna
Stażu dopuszcza się możliwość zmiany Programu Stażu,
k) sporządzenia, w razie wypadku podczas realizacji Stażu, dokumentacji powypadkowej,
l) wydania Stażyście niezwłocznie po zakończeniu Stażu uczniowskiego, nie później niż w
ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia, zaświadczenia ukończenia Stażu
uczniowskiego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
m) zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada, informacji, iż w firmie
realizowany jest Staż uczniowski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub
oznaczenia miejsca odbywania Stażu uczniowskiego poprzez umieszczenie informacji (w
wymiarze minimum formatu A4), o tym, że w tym miejscu realizowany jest Staż uczniowski
współfinansowany przez Unię Europejską, a także przekazania Organizatorowi Stażu
dokumentacji fotograficznej potwierdzającej takie oznaczenie miejsca,
n) udziału w badaniu ankietowym/ewaluacyjnym.
3.
a)
b)
c)

Przyjmujący na Staż ma prawo do:
zmiany programu Stażu w trakcie jego trwania pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia
tego faktu z Organizatorem Stażu,
uzyskania bieżącego wsparcia Organizatora Stażu w zakresie związanym z realizacją Stażu
uczniowskiego,
refundacji kosztów przygotowania stanowiska pracy Stażysty do kwoty 2000,00 zł brutto, w
tym kosztów zakupu odzieży roboczej, kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi oraz
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kosztów szkolenia BHP Stażysty oraz wstępnych badań lekarskich. Refundacja może
obejmować jedynie te koszty, które Przyjmujący na Staż faktycznie poniósł w ramach
organizacji Stażu uczniowskiego. Organizacja stanowiska pracy obejmuje materiały
niezbędne, ściśle powiązane z Programem Stażu. Nie mogą tu być uwzględnione środki
trwałe (komputer, laptop, drukarka, skaner, rzutnik multimedialny itp.)

d)

Podstawą zwrotu poniesionych kosztów jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Kwota wskazana w dowodzie księgowym przypadająca
na danego Stażystę powinna być szczegółowo rozpisana i wynikać bezpośrednio z
dokumentów źródłowych, które Przyjmujący na Staż powinien udostępnić do wglądu /
kontroli. Dokumenty źródłowe powinny być zachowane przez okres 5 lat od daty otrzymania
refundacji kosztów,
refundacji wynagrodzenia Opiekuna Stażysty wypłacanego przez Przyjmującego na Staż.
Podstawą zwrotu jest wniosek o refundację wynagrodzenia /dodatku do wynagrodzenia
Opiekuna Stażysty, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Umowy.
Warunki udziału w zapytaniu/ofercie dla przedsiębiorcy określające kwalifikacje
opiekuna stażysty:

IV

1.

2.

3.

4.

Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w Prawie
Oświatowym w art. 120 ust. 3a1. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem
opiekuna stażu uczniowskiego lub
tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, którego będą nauczać oraz ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym
programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu,
którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej
oraz ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego
program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej
lub policealnej,
oraz ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego
program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i
co najmniej
czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum
technicznego, liceum
profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz ukończony kurs
pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został
przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum
uzupełniającego, kształcących
w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać oraz ukończony kurs pedagogiczny dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z

1 Prawo Oświatowe Art. 120 ust.3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo

przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece z
wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz
z 2019 r. poz. 730, 858 i 870), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. z 2019 r. poz. 852), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z
określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego
warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu
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4.

5.

ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ,
lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego oraz ukończony kurs
pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został
przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, lub
dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni
staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać oraz ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym
programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu , lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
czteroletni
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz ukończony kurs pedagogiczny dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z
ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ,
lub
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą
nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
świadectwo ukończenia
zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia oraz ukończony kurs
pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został
przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu.

V.

Warunki udziału Pracodawcy/Przedsiębiorcy który może ubiegać się o prowadzenie
stażu uczniowskiego jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Zapewni realizację usługi w rzeczywistych warunkach tj. zakładzie pracy,
3. Dysponuje kadrą zdolną do usługi (właściciel firmy, pracownik/pracownicy posiadają
kwalifikacje wskazane w rozdziale IV.)
4. Zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę,

VI

Forma Płatności: przelew.
Sposób rozliczenia: 14 dni, podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie wykonanie prac
zgodnie z zawartą umową, pisemnie zatwierdzonych przez Koordynatora projektu. W
przypadku zmiany ustalonej stawki VAT, innej niż obowiązująca w dniu podpisania umowy,
strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Oferenta o kwotę wynikającą ze zmian
stawek podatku obowiązujących w dniu rozliczenia umowy.

Zgłoszenia należy kierować na adres Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach 40-078 Katowice Plac Wolności 12; e mail: izba@ir.katowice.pl,
anna.sakowska@ir.katowice.pl lub prosimy o bezpośredni kontakt ze Szkolnymi specjalistami ds.
staży, szkół których Uczniowie zostali objęci formą wsparcia – stażu.
Z wyrazami szacunku
Laura Krenzel
Załączniki do umowy:
1.
Załącznik nr 1 Wzór Programu Stażu Uczniowskiego.
2.
Załącznik nr 2 Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego.
3.
Załącznik nr 3 Lista obecności.
4.
Załącznik nr 4 Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji.
5.

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów za dojazd.

6.
7.

Załącznik nr 6 Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z organizacją Stażu.
Załącznik nr 7 Wniosek o refundację wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia Opiekuna
Stażysty.
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8.
9.

Załącznik Nr 8 Oświadczenie o niekaralności
Załącznik Nr 9 Formularz ofertowy
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