
 

 

 
 

Umowa w sprawie organizacji stażu/praktyki realizowanych w ramach Projektu 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”  

nr ………………….  z dnia ………………………………… r. 
             
zawarte pomiędzy:  
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
NIP 586 231 23 26, zwaną dalej  „Gminą” lub „Stroną” reprezentowaną przez:  
…………………………………………. działającego na podstawie zarządzenia nr ………….. 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia …………….. w sprawie upoważnienia ………………………...  
do podpisywania dokumentów dot. realizacji staży i praktyk zawodowych organizowanych  
w ………………………………………………………………………………………………….. 
w Gdyni w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, 
doświadczaj, pracuj”. 
a ……………………………………………………………................. nr PESEL ………………….. 
zamieszkałą/ym ………………………………………………………………………………………...  
uczęszczającym do: …………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Uczniem” lub „Stroną”, reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego* 
………………………………………………………………………………………............................, 
o następującej treści: 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE  

 
Gmina Miasta Gdyni w ramach Projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – 
ucz się, doświadczaj, pracuj” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0007/16 z dnia 9.11.2016 r. zawartej z Zarządem 
Województwa Pomorskiego, będącym Instytucją Zarządzającą, organizuje staże/praktyki dla 
Uczestników, będących uczniami szkół zawodowych branż kluczowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina.  
 

§ 2 
ORGANIZACJA STAŻU/PRAKTYKI 

1. Staż/praktyka u wykonawcy będzie realizowany/a w okresie od dnia ……………………. r. 
do dnia ……………………. r. na zasadach przewidzianych w Regulaminie organizacji staży  
i praktyk przewidzianych w Projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, 
doświadczaj, pracuj”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zwanym dalej 
Regulaminem. 
2. W czasie trwania umowy Uczeń przepracuje u wykonawcy wskazanego przez szkołę 
minimum 150 godzin stażu/praktyki. 
3. Staż/praktyka odbywać się będzie zgodnie z określonym programem i harmonogramem 
stażu/praktyki, który Uczeń otrzyma przed rozpoczęciem stażu/praktyki. 
 

§ 3 
ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY 

Szkoła zobowiązuje się do:  
1) wskazania uczniowi miejsca odbywania stażu/praktyki poprzez wystawienie 

Skierowania na odbywanie stażu/praktyki; 
2) przekazania Wykonawcy aktualnych badań lekarskich ucznia przed rozpoczęciem 

stażu/praktyki; 
3) pomocy w rozwiązywaniu problemów pomiędzy uczniem a wykonawcą; 

                                                 
* W przypadku ucznia niepełnoletniego. 



 

 

4) wypłaty należnego uczniowi stypendium po przepracowaniu co najmniej minimalnego 
wymiaru czasu stażu/praktyki; 

5) wypłaty poniesionych w związku z realizacją stażu/praktyki kosztów dojazdów  
do miejsca odbywania stażu/praktyki - po udokumentowaniu ich poniesienia.  

 
§ 4 

ZOBOWIĄZANIA UCZNIA 
 
Uczeń zobowiązuje się do: 

1) realizowania stażu/praktyki zgodnie z Regulaminem; 
2) odbycia co najmniej minimalnego wymiaru stażu/praktyki we wskazanym przez szkołę 

miejscu; 
3) rzetelnej realizacji zadań powierzonych w ramach stażu/praktyki; 
4) przestrzegania regulaminu pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów ppoż. oraz zasad współżycia społecznego; 
5) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Wykonawcę 

stażu/praktyki na szkodę; 
6) uzupełniania dokumentów związanych z realizacją stażu/praktyki; 
7) godnego reprezentowania szkoły podczas odbywanego stażu/praktyki. 

 
§ 5 

CZAS TRWANIA UMOWY 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………….. r.  
do dnia ………………………. r., z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego 
terminu wypowiedzenia. 
3. Umowa wygasa w przypadku, gdy Uczeń zakończy edukację  
w ……………………………………………………………………………… 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 
ze zm.).  
2. Wszelkie zmiany do umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Gminy  
i jednym dla Ucznia.  
 
 
 

 
............................................. 

  
............................................... 

(podpis Ucznia lub Rodzica 
niepełnoletniego Ucznia) 

 (podpis przedstawiciela 
Gminy Miasta Gdyni) 

 
 
 
 
 
 

  
 

 


