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Załącznik nr 1 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu  
 

          Nowy Sącz, dnia…………………… 

................................................................. 
      pieczęć firmowa Pracodawcy 

W N I O S E K 

o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 
 

1. Dane dotyczące Pracodawcy, u którego organizowany jest staż:  

- Nazwa jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko przedsiębiorcy: …………………………………………… 

- Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania Pracodawcy, u którego organizowany 

jest staż: ………………………………………………… 

- Siedziba Pracodawcy i adres ………………………………………………………… 

- Miejsce prowadzenia działalności:  …………………………………………………………………………… 

- tel/fax :……………………………..  e-mail ………………………………………….. 

- NIP ………………………………………………. REGON .............................................................. 

- Forma prawna działalności  …………………………………………………………………………………………….. 

- Rodzaj działalności wg PKD ……………………………………… 

- Data rozpoczęcia działalności ……………………………………… 

2. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku wynosi ………… 

3. Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których UP będą odbywać staż  ………………. 

4. Proponowany okres odbywania stażu   ……………tj. od…………………………….   do ……………………………………….. 
                                                                        /liczba miesięcy/                   /od 3 do 9 m-cy/ 

5. Miejsce odbywania stażu /PEŁNY ADRES, telefon /  …………………………………………………………………………………… 

6. Tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi: ……………………………………. 

7. Godziny pracy stażysty: od  ………………………… do …………………………….. 

8. Opiekun stażysty: ……………………………………………………………………………………… 
 

 /imię i nazwisko – stanowisko/ 

9. Pracodawca deklaruje zatrudnienie Uczestnika/-czki stażu zawodowego1:   TAK  NIE 

 
1 Właściwe zaznaczyć 
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Liczba osób deklarowanych do zatrudnienia: ……………………………………… 

Oświadczenie 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który 
brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”, 
oświadczam, że: 
- posiadam / nie posiadam*) zaległości w opłacaniu składek ZUS/KRUS, 
- posiadam / nie posiadam*) zadłużeń wobec Skarbu Państwa w opłatach podatków, 
- jestem / nie jestem*) w stanie likwidacji lub upadłości, 
- zostałem (-am) / nie zostałem (-am)*) ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów 
prawa pracy w okresie 365 dni przed złożeniem wniosku. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

                    ……………………………………………………………………………  
pieczęć i podpis Pracodawcy, u którego organizowany jest staż 

W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku Pracodawca zostanie poinformowany przez 
Organizatora, w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku( telefonicznie, listownie lub mailowo). 

Do wniosku należy dołączyć: 
Kopie dokumentów poświadczających formę prawną działania pracodawcy*: 

•  aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG)  

•  w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, 

• dokument potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania organizatora, jeżeli umocowanie 

posiada formę dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów 

określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli osoba umocowana 

do reprezentowania upoważniona jest z imienia  i nazwiska do reprezentowania organizatora w 

odnośnym dokumencie rejestracyjnym, 

• w przypadku nie posiadania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego należy dołączyć inny właściwy dokument określający rodzaj, zakres działalności i 

organy osoby upoważnione do występowania w imieniu organizatora np. w przypadku szkół i przedszkoli, 

urzędów publicznych itp. należy dołączyć akt założycielski lub statut. 

 

* kserokopie przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z imiennym 
podpisem i (lub) pieczęcią firmy 
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Zobowiązuję się do przestrzegania zasad: „Równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami” oraz „Równości kobiet i mężczyzn” w procesie  organizacji stażu.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO, dla celów związanych z wykonywaniem zadań Fundacji 
Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS. 

 

 
 
 

           
          ………….…………………………………. 

pieczęć i podpis Pracodawcy,  
u którego organizowany jest staż 

 
 

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz. U.z 201r. poz.1065 z 
późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych( Dz. U. Nr 142 poz. 1160 z 2009 r.) 

 

 

 


