
 

Siedlce, 29.07.2019 r. 

 

 

      Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZIP 612-6/2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, NIP: 

821-21-02-933; REGON: 711643331, tel. 25-633-30-32/ fax: 25-633-20-51, e-mail: 

info@mazovia.edu.pl, www.mazovia.edu.pl 

 

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”(zwanym dalej 

„Projektem”) w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój– 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa – poszukuje partnerów w celu zorganizowania i 

przeprowadzenia miesięcznego stażu dla studentów pielęgniarstwa wraz z opiekunem stażu, 

szczegółowo określonych załączniku nr 2 niniejszego zapytania  

 

Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany 

zgodnie z zasadami i procedurą „rozeznania rynku” określoną przez „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie miesięcznego stażu o 

wymiarze 120 godzin dla studentów pielęgniarstwa dla łącznej liczby 105 studentów wraz z 

wyznaczeniem opiekunów stażu przez Placówkę medyczną w ramach projektu „Zintegrowany 

program Collegium Mazovia” realizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę 

Wyższą w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

b. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 



 

c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

d. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przy czym za część rozumie 

się przyjęcie na staż określonej na formularzu ofertowym liczby stażystów. 

e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 08.08.2019 r. – 15.09.2021 r. 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

a. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego (Załącznik nr 1). 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

a. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: ul. Sokołowska 161, Budynek „A”, I piętro, pok. nr A1-015, 08-110 

Siedlce, do dnia 5 sierpnia 2019 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 

sposób: „Zorganizowanie i przeprowadzenie miesięcznego stażu o wymiarze 120 godzin 

dla studentów pielęgniarstwa dla łącznej liczby 105 studentów wraz z Opiekunem stażu 

w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”. 

6. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Zamyłko pod numerem telefonu 512 326 258 oraz 

adresem email: mzamylko@mazovia.edu.pl 

7.  ZAŁĄCZNIKI 

a. Załącznik 1 Pisemna deklaracja oferenta o udziale w postępowaniu 

b. Załącznik 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

  



 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

ZIP 612-6/2019 
 

……………………., …………………..                      

 

Formularz ofertowy 

Do Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

ul. Sokołowska 161 

08-110 Siedlce 

 

Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZIP 612-6/2019 dotyczące zorganizowania i 
przeprowadzenia miesięcznego stażu dla studentów pielęgniarstwa wraz z opiekunem stażu w 

projekcie „Zintegrowany program Collegium Mazovia”, oferujemy zorganizowanie i przeprowadzenie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SzOPZ w naszej placówce: 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pełna nazwa i adres placówki 

 

do celów realizacji przedmiotu zamówienia zgłaszam następujące osoby do opieki nad studentami w 

charakterze Opiekuna stażu dla łącznej grupy studentów ……… 

 

Stanowisko: Opiekun stażu dla ………  studentów z kierunku 

pielęgniarstwo 

Nr zadania: Zadanie 7 wniosku o dofinansowanie 

Opiekun stażu 1 

Imię i nazwisko:   

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Opiekun stażu 2 

Imię i nazwisko:   

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Opiekun stażu 3 Imię i nazwisko:   



 

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto brutto z kosztami 

pracodawcy za 1 godz. (60 min) opieki nad 1 

Stażystą: 

 

…………………………………………………………………….. zł/godz. 

Łączna kwota brutto zł/godz. x 120 godz. x 

ilość studentów dla całej grupy studentów za 

cały staż 

……………. zł/godz. x 120 x ………….. studentów 

= …………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, iż  

1. Gwarantuję stałość współpracy przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i zapytaniem ofertowym 

i spełniam wszystkie parametry tam opisane. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

4. W przypadku podjęcia współpracy zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

6. Imię i nazwisko Oferenta/ Nazwa firmy: 

7. NIP: 

8. Adres: 

9. Adres do korespondencji:  

10. Telefon kontaktowy:  

11. Adres email: 

                           

 

 

 

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

                                                                                                                     /podpis osoby upoważnionej/ 

  



 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

ZIP 612-6/2019 
 

Siedlce, 29 lipca 2019 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia: wg wspólnego słownika zamówień  

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;   

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie miesięcznego stażu o wymiarze 

120 godzin dla studentów pielęgniarstwa dla łącznej liczby 105 studentów wraz z opiekunem stażu 

w Placówkach medycznych w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” 

realizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w ramach Osi priorytetowej: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

KRYTERIA OGÓLNE 

1. Termin realizacji zamówienia: 08.08.2019 – 15.09.2021r. 

2. Ilość studentów biorących udział w stażach: 

• Pielęgniarstwo – 105 osób – w 3 edycjach 

3. Miejsce realizacji zamówienia – cały kraj. 

4. Ramowy harmonogram realizacji staży: 

L.p. Kierunek studiów 
Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

3. 
Pielęgniarstwo I 

stopnia/ liczba godzin 

35 osób 

(120h) 

35 osób 

(120h) 

35 osób 

(120h) 

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Informacje ogólne: 

a. Staże zawodowe u pracodawców w wybranych placówkach krajowych mają na celu 

przedstawienie praktycznych aspektów działania i rozwoju. Staże obejmują pracę z 

opiekunami gwarantującą zdobycie nowych umiejętności  realizację realnych zadań i 

problemów występujących w wizytowanym przedsiębiorstwie/placówce. 



 

Zamawiający pokrywa koszty dojazdu, ubezpieczenia NNW, badań lekarskich w 

trakcie trwania stażu. 

b. Organizacja: staże odbędą się w siedzibach pracodawców w Placówkach 

medycznych, mogą odbywać się  w grupach maksymalnie 10-osobowych 

przypadających na jednego Opiekuna stażu zgodnie z zaplanowanym Programem 

stażu. Staże realizowane będą na podstawie trójstronnej umowy zawieranej 

pomiędzy Uczestnikiem/Uczestniczką, Uczelnią i Placówką medyczną, w której 

odbywać się będzie staż.  

c. Opiekunem po stronie pracodawcy będzie osoba odpowiedzialna za Stażystę przez 

okres trwania stażu. 

d. Grupa docelowa: studenci Pielęgniarstwo I stopnia. 

 

2. Program stażu 

Zakres czynności do wykonania podczas praktyk Ilość godzin 
(łącznie 120) 

Przyjęcie pacjenta w oddział: 

- kompleksowe założenie dokumentacji, 

- zapoznanie pacjenta z topografią oddziału, 

- zebranie wywiadu ogólnego, 

6 

Przeprowadzenie badań fizykalnych wybranych układów: 

- oddechowego, 

- pokarmowego, 

- krążenia 

6 

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych według zleceń lekarskich i procedur 

obowiązujących w oddziale 

6 

Wykonanie i udokumentowanie oceny bólu u pacjentów według przyjętej w 

oddziale skali bólu (np. NRS, VAS) 

6 

Wykonanie oceny i udokumentowanie zagrożenia odleżynami/określenie stopnia 

odleżyn i pielęgnacja odleżyn u pacjentów według procedur i skal przyjętych w 

oddziale 

6 

Wykonanie oceny i udokumentowanie stanu odżywienia pacjentów według skali 

przyjętej w oddziale (np. SGA, NRS 2002) 

6 

Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych obrazowych (RTG, CT, MR i 

ultrasonograficznych i innych rodzajów badań zleconych przez lekarza (np. 

kolonoskopia, gastroskopia) według procedur przyjętych w oddziale 

6 

Przygotowanie i podanie leków pacjentom według zleceń lekarza drogą 

doustną/doodbytniczą 

12 

Przygotowanie i podanie leków pacjentom według zleceń lekarza drogą dożylną/ 

wkłucia centralnego/portu naczyniowego 

12 



 

Przygotowanie i podanie leków pacjentom według zleceń lekarza drogą 

domięśniową 

6 

Pomiar parametrów życiowych u pacjentów (RR, HR, PR, SpO2, oddechy, 

temperatura) metodami tradycyjnymi i za pomocą kardiomonitora  

12 

Wykonanie badania EKG 

 

6 

Udział w żywieniu pacjentów według zasad obowiązujących w oddziale 6 

Wykonanie toalety ciała w łóżku chorego 

 

6 

Prowadzenie i dokumentowanie bilansu płynu i dobowej zbiórki moczu u 

pacjentów według zleceń lekarza 

6 

Edukacja pacjenta i jego rodziny (przekazanie zaleceń pielęgniarskich) w dniu 

wypisu do domu w zależności od jednostki chorobowej i stanu psychofizycznego 

chorego 

12 

 

3. Placówka medyczna zobowiązuje się do: 

3.1. Nieodpłatnej współpracy z Uczelnią w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

miesięcznego stażu w wymiarze 120 godzin, w siedzibie Placówki medycznej, w oparciu 

o przedstawiony powyżej Program stażu.  

3.2. Wskazania Opiekuna stażu spośród pracowników, który będzie odpowiedzialny  

za Stażystę przez okres trwania stażu. 

3.3. Wypłaty wynagrodzenia Opiekunowi stażu w formie dodatku do wynagrodzenia. 

3.4. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego Stażysty oraz przeszkolenia go w zakresie 

przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

3.5. Zapoznania Stażysty z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania 

stażu. 

3.6. Zapoznania Stażysty z obowiązującym w Placówce medycznej regulaminem pracy,  

3.7. Zapewnienia Stażyście materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej niezbędnych 

do odbycia stażu. 

3.8. Niezwłocznego poinformowania Uczelni o przerwaniu stażu przez Stażystę, 

3.9. Wystawienia Stażyście opinii po zakończeniu stażu w dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla Stażysty i dla Uczelni. 

3.10. Udzielania wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 

3.11. Placówka wyraża zgodę na opiekę nad Stażystą w czasie godzin pracy Opiekuna stażu 

oraz na świadczenie tej opieki na terenie Placówki medycznej.  

3.12. Placówka medyczna otrzyma od Uczelni refundację poniesionych kosztów 

wynagrodzenia wypłaconego przez Placówkę medyczną Opiekunowi stażu  

3.13. Refundacja wynagrodzenia Opiekuna zostanie dokonana przez uczelnię na konto 

Placówki medycznej na podstawie wystawionej przez placówkę medyczną Noty 

księgowej stanowiącej Załącznik nr 1 Umowa trójstronna o staż oraz Informacji o 

przyznaniu dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą/stażystami w projekcie 



 

Załącznik nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Umowa trójstronna o 

staż), w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.  

3.14. Opiekun stażu może mieć pod opieką maksymalnie 10-ciu Stażystów jednocześnie. 

3.15. Poprzez godzinę pracy – opieki nad Stażystą – rozumie się godzinę zegarową – 60 

minut. 

3.16. Czas pracy Opiekuna nie może być większy niż czas zrealizowanego przez Stażystę 

stażu. 

3.17. Opiekunowi stażu przysługuje wynagrodzenie brutto brutto za godzinę pracy – opieki 

nad jednym Stażystą – co oznacza, że w tej wartości mieszczą się pochodne od 

wynagrodzenia zarówno pracownicze jak pracodawcy (wg wzoru kwota zł brutto 

brutto x liczba Stażystów objętych opieką x liczba godzin(120) pracy/opieki nad 

Stażystą). 

 

4. Obowiązki Stażysty, Placówki medycznej oraz Uczelni określa Umowa trójstronna o staż, 

która zostanie zawarta przez wszystkie strony umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

  



 

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  

ZIP 612-6/2019 

Umowa trójstronna o staż 

 

Zawarta w………..………… w dniu ................................... roku pomiędzy:  

a) Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą z siedzibą w Siedlcach (08-110),  

ul. Sokołowska 161, reprezentowaną przez  ………, zwaną w dalszej części umowy 

„Uczelnią”,  

 

b) Panem/Panią ........................................................................................ 

zamieszkałym/łą w ............................................................................................. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ......... nr ..................... 

posiadającym/cą nr PESEL ....................................  „Stażystą”,  

 

c)  .................................................................................., posiadającym  

nr REGON…………………….., nr NIP………………………….., reprezentowanym przez 

................................................................................................... wpisanym  

do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, prowadzonym przez  ……………………………………….........................…. 

pod nr ………………………………………….., zwanym w dalszej części „ Placówką 

medyczną”  

 

§ 1. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach realizacji Projektu „Zintegrowany program 

Collegium Mazovia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Projekt realizowany jest przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą  

z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Sokołowska 161, tel. (25) 633-30-32, fax. (25) 633-20-

51. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III 

Osi priorytetowej szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

§2 . 

Użyte w niniejszej Umowie wyrażenia oznaczają: 



 

 

Dziennik stażu – dokument potwierdzający przebieg realizacji stażu wraz z potwierdzeniem 

obecności Stażysty, prowadzony przez Stażystę, którego wpisy akceptowane są przez 

Opiekuna stażu, na podstawie którego następuje wypłata stypendium za staż, określonego  

w Umowie.  

Opiekun stażu– osoba wskazana przez Pracodawcę spośród jego pracowników, sprawująca 

opiekę merytoryczną nad Stażystą i sprawująca nadzór nad organizacją i przebiegiem stażu, 

zgodnie z przyjętym Programem stażu.  

Pogram stażu – dokument zawierający cel, czas i termin stażu, nazwę działu i stanowiska, w 

ramach którego Stażysta zdobędzie doświadczenie, zakres zadań, harmonogram prac, rodzaj 

uzyskanych kompetencji związanych z efektami kształcenia na danym kierunku. 

Nota księgowa – dokument księgowy, na podstawie którego nastąpi refundacja 

wynagrodzenia dla Opiekuna stażu dla Placówki medycznej wystawiona na Collegium Mazovia 

Innowacyjną Szkołą Wyższą z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Sokołowska 161 

 

§ 2. 

Placówka medyczna zobowiązuje się do:  

1. Nieodpłatnej współpracy z Uczelnią w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

miesięcznego stażu w wymiarze 120 godzin, w okresie od ........................... do 

............................ w siedzibie Placówki medycznej, w oparciu o przygotowany przez 

Placówkę medyczną we współpracy z Uczelnią Program stażu.  

2. Wskazania Opiekuna stażu spośród pracowników, który będzie odpowiedzialny  

za Stażystę przez okres trwania stażu. 

3. Wypłaty wynagrodzenia Opiekunowi stażu w formie dodatku do wynagrodzenia. 

4. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego Stażysty oraz przeszkolenia go w zakresie 

przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

5. Zapoznania Stażysty z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania 

stażu. 

6. Zapoznania Stażysty z obowiązującym w Placówce medycznej regulaminem pracy,  

7. Zapewnienia Stażyście materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej niezbędnych 

do odbycia stażu. 

8. Niezwłocznego poinformowania Uczelni o przerwaniu stażu przez Stażystę, 

9. Wystawienia Stażyście opinii po zakończeniu stażu w dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla Stażysty i dla Uczelni. 

10. Udzielania wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 

11. Placówka wyraża zgodę na opiekę nad Stażystą w czasie godzin pracy Opiekuna stażu 

oraz na świadczenie tej opieki na terenie Placówki medycznej.  



 

12. Placówka medyczna otrzyma od Uczelni refundację poniesionych kosztów 

wynagrodzenia wypłaconego przez Placówkę medyczną Opiekunowi stażu  

13. Refundacja wynagrodzenia Opiekuna zostanie dokonana przez uczelnię na konto 

Placówki medycznej na podstawie wystawionej przez placówkę medyczną Noty 

księgowej stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz Informacji o przyznaniu 

dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą/stażystami w projekcie Załącznik nr 

2 niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.  

14. Refundacja wynagrodzenia wypłacona będzie w ramach Projektu „Zintegrowany 

program Collegium Mazovia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

15. Termin płatności refundacji wynagrodzenia zależny jest od terminu wpłynięcia na 

konto Uczelni środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy. 

16. Uczelnia w przypadku braku środków finansowych z dotacji na koncie projektu 

zastrzega możliwość wydłużenia terminu płatności do momentu otrzymania transzy 

dofinansowania. O wydłużeniu terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować Wykonawcę 

17. Opiekun stażu może mieć pod opieką maksymalnie 10-ciu Stażystów jednocześnie. 

18. Poprzez godzinę pracy – opieki nad Stażystą – rozumie się godzinę zegarową – 60 

minut. 

19. Czas pracy Opiekuna nie może być większy niż czas zrealizowanego przez Stażystę 

stażu. 

20. Opiekunowi stażu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……. zł (słownie: ………….) 

brutto brutto za godzinę pracy – opieki nad jednym Stażystą – co oznacza, że w tej 

wartości mieszczą się pochodne od wynagrodzenia zarówno pracownicze jak 

pracodawcy (wg wzoru …….. zł brutto x liczba Stażystów objętych opieką x liczba 

godzin pracy/opieki nad Stażystą). 

21. Uczelnia zastrzega możliwość dokonania weryfikacji dokumentów, wskazanych w 

refundacji wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Opiekuna stażu przez Placówkę 

medyczną od weryfikacji poprawności i rzetelności dokumentów, wskazanych w § 2 

(Dzienniku stażu i Programu stażu). 

 

§ 3. 



 

1. Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty Stażyście za odbyty staż stypendium  

w wysokości 2200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) brutto.  

2. Od stypendium stażowego będą odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, 

zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

3. Wypłata przez Uczelnię stypendium nastąpi na konto bankowe Stażysty  

nr ……………………………………………………..............………………............. pod warunkiem 

dostarczenia do Biura Projektu, mieszczącego się w siedzibie Uczelni, dnia  

10 (dziesiątego) następnego miesiąca po odbyciu przez Stażystę stażu, dokumentów 

potwierdzających odbycie stażu, tj. Dziennika stażu oraz opinii, wystawionej przez 

Opiekuna stażu po zakończeniu stażu. 

4. Stypendium stażowe Stażysty, o którym mowa w § 3, wypłacone będzie przez 

Uczelnię w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -

2020, III Osi priorytetowej szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

5. Termin płatności stypendium stażowego Stażysty zależny jest od terminu wpłynięcia 

na konto Uczelni środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy. 

6. Uczelnia w przypadku braku środków finansowych z dotacji na koncie projektu 

zastrzega możliwość wydłużenia terminu płatności do momentu otrzymania transzy 

dofinansowania. O wydłużeniu terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować Wykonawcę. 

7. Uczelnia zapewnia Stażyście ubezpieczenie NNW. 

8. Uczelnia pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich dla Stażysty 

 

 

§ 4. 

Stażysta zobowiązuje się do:  

1.  Rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem podanym w § 2 ust 1 oraz zgodnie z 

„Programem stażu”, z wyjątkiem przypadków związanych z potrzebą odrobienia 

nieobecności stażysty, wówczas termin zakończenia stażu może ulec przedłużeniu o 

ilość dni do odpracowania. 

2. Wykonywać polecone czynności rzetelnie i terminowo.  

3. Prowadzić Dziennik stażu. 



 

4. Niezwłocznie Poinformować Uczelnię oraz Placówkę medyczną o przerwaniu stażu, 

poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu a także niezwłocznie 

informować Koordynatora Projektu i Opiekuna Stażu o wszelkich 

nieprawidłowościach  

w realizacji stażu. 

5.  Niezwłocznie poinformować Placówkę medyczną i Opiekuna stażu o niemożności 

uczestnictwa w danym dniu stażu oraz o przyczynach nieobecności. 

6. Zwrócić wszystkie środki otrzymane od Uczelni w przypadku nieusprawiedliwionego  

przerwania stażu.  

7. W przypadku niewykonania przez Stażystę wyznaczonych zadań, jak również  

w przypadku naruszenia zasad Regulaminu odbywania staży ponadprogramowych, 

a także w przypadku naruszeń postanowień Umowy może nastąpić rozwiązanie 

umowy w terminie 7 dni od złożenia w tej sprawie wniosku przez Opiekuna stażu. O 

fakcie tym zostanie poinformowany Koordynator Projektu. 

8. W przypadku rażących naruszeń postanowień Umowy lub w przypadku wstrzymania 

dofinansowania z UE Uczelnia zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym. 

 

§ 5. 

 

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniedbania czy też niedopełnienie 

obowiązków popełnione zarówno przez Stażystę, Opiekuna stażu jak i Placówkę medyczną. 

 

§ 6. 

 

1. Placówka medyczna, Opiekun stażu i Stażysta zobowiązani są do udzielania rzetelnych 

informacji i wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej umowy zarówno Uczelni, jak i 

innym upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej 

monitorującym realizację umowy.  

2. Placówka medyczna, Opiekun stażu, Stażysta zobowiązują się do przechowywania 

całej dokumentacji związanej z niniejszą umową do dnia 31.12.2020 r. oraz do 

poddania się kontroli w zakresie niniejszej umowy przez Instytucję 

Pośredniczącą/Instytucję Wdrażającą lub inne podmioty uprawnione do czynności 

kontrolnych.  

 

§ 7 . 

 



 

Umowa niniejsza ma charakter umowy nienazwanej i nie uprawnia Stron do sądowego 

dochodzenia zawarcia umowy o pracę w oparciu o jej postanowienia, ani nawiązania 

stosunku pracy w oparciu o inną podstawę.  

 

§ 8. 

 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Spory powstałe między Uczelnią a Placówką medyczną wynikające z niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.  

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Uczelni, jeden dla 

Stażysty oraz jeden dla Placówki medycznej.  

 

Załącznik nr 1: Nota księgowa 

Załącznik nr 2: Informacja o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad 

Stażystą/Stażystami w projekcie  

 

 

 

 

 

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

Podpis Stażysty Podpis osoby upoważnionej 

po stronie Placówki medycznej 

Podpis osoby upoważnionej 

po stronie Uczelni 

  



 

 

Załącznik nr 1 
 

 

 

 

 

 

  

            

          

 

 

Obciążyliśmy (zł) Treść Uznaliśmy (zł) 

……………. 

Tytułem: sprawowanie opieki przez …………………………………..…………. nad 

uczestnikiem projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Collegium 

Mazovia”: …………………………..(imię i nazwisko studenta) w okresie 

…….2019-…………..2019 - czas trwania stażu, 120 godzin x 2,80zł/godz.- 

kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy. 

 

 

Słownie złotych: ……………….. 00/100 

Termin płatności: 30 dni
1
 od daty ………………………. 

Forma płatności: przelew na konto bankowe nr ……………………………………. 

Załączniki:  

- kopia dokumentu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) przyznającego 

dodatek lub oddelegowującego pracownika do pełnienia funkcji Opiekuna stażu. 

- kopie dokumentów np. wyciągów bankowych potwierdzających, że zapłacone zostało 

wynagrodzenia netto. 

 

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

Wystawiający         Akceptujący 

                                                             
1
 Zgodnie z zapisami umowy trójstronnej o staż termin płatności refundacji wynagrodzenia zależny jest od terminu 

wpłynięcia na konto Uczelni środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją umowy. 

NOTA KSIĘGOWA nr���� z 

dnia: ���  2019r. 

[ORYGINAŁ] / [KOPIA] 

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji: 

Nazwa wystawiającego 

Adres:  

 

NIP:  

(wystawiający ) 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła 

Wyższa w Siedlcach 

ul. Sokołowska 161 

08-110 Siedlce 

NIP: 821-21-02-933 

(odbiorca) 



 

Załącznik nr 2 

…………………………………………………… 

         (miejscowość i data) 

………………………………………………….…. 

…………………………………………………..… 

…………………………………………………….. 
Dane Placówki medycznej przyjmującej na staż 

 

Dotyczy Projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Collegium Mazovia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą z siedzibą 

w Siedlcach 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU DO WYNAGRODZENIA ZA OPIEKĘ NAD 

STAŻYSTĄ/STAŻYSTAMI W PROJEKCIE 
  

W związku z udziałem w projekcie: .: „Zintegrowany Program Rozwoju Collegium Mazovia” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanym przez Collegium Mazovia 

Innowacyjną Szkołę Wyższą z siedzibą w Siedlcach polegającym na przyjęciu na staże zawodowe 

Stażystów, wyznaczony/eni został/li pracownik/cy, któremu/ym przyznano dodatek zadaniowy z tytułu 

pełnienia funkcji Opiekuna stażu w projekcie. Zadaniem ww. pracownika/ów jest opieka merytoryczna 

nad wskazanymi stażystami oraz nadzór nad organizacją i przebiegiem staży. 
 

Imię i nazwisko 
pracownika 

(opiekuna stażu) 

Imię i nazwisko 

stażysty/ów 

Okres 
realizacji 
stażu (od-

do) 

Wymiar 
opieki nad 1 
stażystą (w 
godzinach) 

 
Wysokość 
dodatku 

brutto/staż za 
godzinę 

Wysokość 
dodatku 

brutto (suma -
(iloczyn 
stawki 

jednostkowej 
przez liczbę 

godzin stażu) 

Maksymalna 
wysokość 
dodatku 

brutto brutto 
(wraz 

z kosztami 
pracodawcy/ 

staż)* 

1 2 3 4 5 6 7 

    
 

  

 

 

* Wysokość dodatku do wynagrodzenia przyznana za opiekę nad jednym/ą Stażystą/ką wynosi:  

- ………zł/godzinę zł brutto brutto/ 1 stażystę 
 

 

Dodatek za opiekę nad Stażystą zostanie wypłacony jednorazowo, w całości po zakończeniu danego stażu. 

Dodatek przyznany jest na okres realizacji stażu ujęty w tabeli w kolumnie 3. 

 

 

 

        …………………………………………………… 
              (podpis pracodawcy) 

 


