
• 11 	c  Zarzadzelue Nr 	/2019 
Starosty Powiatu Wyszkowskiego 

z dnia  Oq  Lz041-ifi-u  2019 roku 

w sprawie przyjvcia Regulaminu udzialu w statach/praktykach zawodowych 
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w projekcie pn. „Nowe kompetencje 
inwestycjg w przysziok" w ramach Poddzialania 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w zwiqzku z Uchwalq 
Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystqpienia 
przez Powiat Wyszkowski do realizacji projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycjq 
w przyszlogo" w ramach Poddzialania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniOw Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zarz4dzam co 
nastcpuje: 

§ 1.  

Przyjmuje sic Regulamin udzialu w sta.tach/praktykach zawodowych w roku szkolnym 
2019/2020 i 2020/2021 w projekcie pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszlogo" 
w ramach Poddzialania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczxii6w Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Powiat 
Wyszkowski, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2.  

Wykonanie zarzqdzenia powierza sic Kierownikowi Referatu ds. Pozyskiwania Srodkow 
Zewnetralych i Zamowith Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. 

§ 3.  

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalacznik do Zarzqdzenia Nr 45/2019 
Starosty Powiatu Wyszkowskiego 

z dnia 4 czerwca 2019 r. 

Regulamin udzialu w staiach/ w praktykach zawodowych 
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

§ 1. 
Postanowienia (Vane 

1. Niniejszy Regulamin okregla zasady uczestnictwa UczniOw/Uczennic w sta2ach/praktykach 
zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycjq 
w przyszlogo", wspolfinansowanego przez Unie Europejskq i bud2etu panstwa w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewOdztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Og priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe ucznio-w. 

2. Ilekroo w regulaminie jest mowa o: 
1) projekcie — rozumie sic przez to projekt pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloge" 

wspolfinansowany ze grodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego i bud2etu paristwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Og priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 10.3 Doskonalenie 
zawodowe, Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow„ 

2) staku — rozumie sic przez to zdobycie dogwiadczenia zawodowego u podmiotu 
przyjmujqcego na state finansowane w ramach projektu, 

3) praktyce — rozumie sic przez to zdobycie dogwiadczenia zawodowego odbycie u podmiotu 
przyjmujqcego na praktyki finansowane w ramach projektu, 

4) Beneficjencie — rozumie sic przez to Powiat Wyszkowski, 
5) Realizator sta2u/praktyki — rozumie sic przez to podmiot przyjmujqcy na sta2./praktykc, 
6) Opiekun sta2u/praktyki — rozumie sic przez to osobe sprawujqc4 opieke, nadzor nad 

uczestnikiem realizujqcym praktykc i sta2, wyznaczona po stronie Realizatora statu/praktyki 
przyjmujqcego ucznia na sw./praktyke zawodowq, 

7) uczestniku statu/praktyki — rozumie sic przez to ucznia/uczennice Zespolu SzkOl nr 1 im. 
Marii Sklodowskiej — Curie w Wyszkowie lub Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
„Kopernik" w Wyszkowie lub Zespolu SzkOl w Diugosiodle, ktOry/a zostal/a 
zakwalifikowany/a do udzialu w sta2u/praktyce, 

8) Liderze szkolnym — rozumie sic przez to osoby odpowiedzialne za zorganizowanie staty 
zawodowych/praktyk zawodowych na podstawie pelnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Wyszkowskiego udzielonego przez Zarzqd Powiatu Wyszkowskiego. 

3. Projekt jest wspolfinansowany przez Unie Europejsk4 ze grodkow Europejskiego Funduszu 
Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Nr 
RPMA.10.03.01-14-b367/18-00 z dnia 16 maja 2019 r. 

4. Siedziba Beneficjenta miegci sic w Wyszkowie przy ul. Aleja R62 2. 
5. Biuro projektu - rozumie sic przez to miejsce realizacji projektu umotliwiajqce dostcp do 

pelnej dokumentacji wdratanego projektu oraz zapewniajgce uczestnikom projektu motliwoge 
osobistego kontaktu z kadrq projektu olcreglonego w § 1, ust.2, pkt.1 i znajduje sic 
w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie przy ul. Aleja R62 2, pokoj nr 4, 12, 12a — Referat ds. 
Pozyskiwania grodkow Zewnetrznych i Zamowieti Publicznych oraz Wydzial Finansowy 
Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. 

6. Praktyka/stat zawodowy realizuje zasady rownogci szans i niedyskryminacji oraz zasady 
rownogci szans kobiet i metczyzn. 

§ 2. 	 0 

VD 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przysziok" 
wspWinansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bud2etu patistwa. 
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ti94zowSz.e. 
Cele praktyk/staiy 

1. State/praktyki sq organizowane w celu: 
1) zastosowania oraz poglebienia zdobytej wiedzy i umiejctnogci zawodowych 

w rzeczywistych warunkach pracy, a takte w przyszlej pracy zawodowej, 
2) zapewnienia pomocy uczniom w odnalezieniu sic na rynku pracy oraz w efektywnym 

poszukiwaniu pracy, 
3) wzmocnienia wspolpracy pomiedzy szkolami zawodowymi uczestniczqcymi 

w projekcie a pracodawcami. 
2. Cele szczegolowe zostaly zawarte w programach praktyldstaty przygotowanych przez Lider6w 

szkolnych we wspolpracy z Realizatorem na stat/praktykc. 

§ 3. 
Czas realizacji praktyk/staty 

1. Praktyki i state bcdq zorganizowane dla uczniow szkol z Powiatu Wyszkowskiego 
funkcjonujqcych w 2 zespolach szkol: 

■ Zespol Szkol Nr 1 im. Marii Sklodowskiej— Curie w Wyszkowie — Technikum nr 1 
w Zespole SzkOl nr 1 im. Marii Sklodowskiej — Curie w Wyszkowie, 

■ Zespol SzkOl w Dlugosiodle — Zasadnicza Szkola Zawodowa, 
i jednej placowce ogwiatowej: 

■ Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie — Technikum 
nr 2 im. Mikolaja Kopernika. 

W statach planuje sic udzial 235 uczniow i uczennic. W praktykach zawodowych planuje sic 
udzial 20 uczniow i uczennic. 

2. Okres realizacji statu/praktyki zawodowej wynosi 150 godzin w odniesieniu do udzialu jednego 
ucznia w nw. formach wsparcia: 
1) stat/praktyka dla jednego uczestnika wynosi lqcznie 150 godzin w danym roku, 
2) star zawodowy lub praktyka zawodowa co do zasady mote sic odbywao w czasie letnich 

wakacji w miesiqcu czerwcu/lipcu/sierpniu 2020 i 2021 roku, 
3) w przypadku zdarzeri losowych lub szczegolnych sytuacji okres odbywania statu/praktyki 

mote zostaa odpowiednio wydlutony za zgodq Lidera szkolnego, przy zachowaniu 
pozostalych postanowieri regulaminu, 

4) w szczegolnych sytuacjach stat zawodowy lub praktyka zawodowa mote odbywae sic 
rowniet przed i po okresie letnich wakacji, w uzgodnieniu z uczestnikiem statu/praktyki, 
Realizatorem sta2u/praktyki, Liderem szkolnym i Beneficjentem, 

5) state/praktyki bcdq realizowane w sposob ciqgly (w szczegolnych sytuacjach dopuszcza sic 
podzial czasu trwania praktyk/staty na czeggi), 

6) state/praktyki nie bcdq sic odbywae w porze nocnej, tj. w godz. od 2200  do 6°°, 
7) czas trwania staty/praktyk uwzglcdnia przerwy wynikajqce z przepisow obowiqzujqcych 

w danym zakladzie pracy u Realizatora statu/praktyki, 
8) state/praktyki bcdq realizowane w terminach: od 1 czerwca do 30 sierpnia 2020 r. i od 

1 czerwca do 30 sierpnia 2021 r. 
§ 4. 

Obowiqzki Beneficjenta 
1. Beneficjent zobowiqzuje sic do zapewnienia uczestnikom staty/praktyk: 

1. dzienniczka statu/praktyki, 
2. szkolenia BHP wraz z instruktatem stanowiskowym w pierwszym dniu odbywania 

statu/praktyki u Realizatorow staty/praktyk, 
3. opiekuna statu/praktyki ze strony Realizatora sta2u/praktyki sprawujqcego nadzor nad 

uczestnikiem realizujqcym praktyke i sta2, 
ca 

0 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przysziok" 
wspolfinansowany przez Unic Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego i budietu patistwa. 
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4. odzieiy ochronnej i/lub roboczej, zgodnie z zasadami przydzialu grodkow ochrony 
indywidualnej i grodkow ochrony osobistej obowiqzujq.cej na terenie zakkadu pracy (je2eli 
jest to wymagane na danym stanowisku pracy), 

5. wydania uczestnikowi sta2u/praktyki niezwlocznie po zakoriczeniu praktyki zawodowej lub 
stalu zawodowego dokumentu potwierdzajqcego odbycie sta2u/praktyki zawodowej 
(zagwiadczenia o ukoliczeniu praktyki i sta-u). 

2. Beneficjent zobowiqzuje sic do wyplacenia stypendium jednorazowo, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia dostarczenia wszystkich poprawnych dokumentOw potwierdzajqcych 
odbycie sta2u/praktyki. 

3. Niekompletna 1102 nieprawidlowo wypelniona dokumentacja potwierdzajqca odbycie 
stazu/praktyki zostanie zwrocona przez Biuro projektu do Lidera szkolnego w celu poprawy 
bqd± uzupelnienia. Uzupelnione dokumenty nale2y przedlo2y6 do Biura Projektu w przeciqgu 
7 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku braku grodkow na koncie Projektu w wymaganym terminie platnoki, zaplata 
nastqpi niezwlocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. 

5. Prowadzenie dzialan informacyjno-promocyjnych projektu, w tym staty/praktyk. 

§ 5. 
Prawa i obowigzki uczestnik6w staiy/praktyk 

1. Uczestnicy sta2y/praktyk zobowiqzani sq do: 
1) podpisania i realizacji sta2u/praktyki zgodnie z Umowg o staz zawodowy/prakiyky 

zawodowq. Wzor umowy o sta2/praktyke zawodowq stanowi zalqcznik nr 1, 
2) terminowego i aktywnego uczestniczenia w sta2ach/praktykach zawodowych, 
3) przestrzegania obowiqzujqcych przepisow BHP, prawa pracy oraz wewnetrznego 

regulaminu pracy obowiqzuhcego w danym zakladzie pracy, 
4) bie24cego uzupelniania dzienniczka sta2u/praktyki, ktory po zakonczeniu sta2u/praktyki 

nale2y niezwlocznie przekazao Realizatorowi sta2u/praktyki; dzienniczki zostanq nastepnie 
zweryfikowane pod wzgledem merytorycznym przez Opielcunow stay/praktyk i Liderow 
szkolnych i przekazane do Biura projektu, 

5) do przekazania w terminie 7 dni kalendarzowych wypelnionego dzienniczka stazu/praktyki 
do Lidera szkolnego, 

6) godnego reprezentowania zespolow szkol i placowki ogwiatowej (okreglonej w § 3 ust.1) 
w trakcie odbywania sta2u/praktyki, 

7) bie2qcego informowania Liderow szkolnych/Opiekunow sta2y/praktyk lub Biura projektu 
o wszelkich nieprawidlowokiach. 

2. W przypadku niezapewnienia Realizatora, kt6ry mogiby przyjqe uczestnika na sta2/pralctyke 
zawodowq w danym zawodzie, uczestnik sta2u/praktyki nie bedzie rokil 2.adnych praw z tego 
tytulu. 

§ 6. 
Zadania lider6w szkolnych i opiekunow stay/praktyk 

1. Lider szkolny/opiekun sta2u/praktyki zobowiqzany jest w szczegolnoki do: 
1) wspolpracy przy rekrutacji do udzialu w staach/praktykach oraz przy przygotowaniu do 

realizacji programu do sta2u/praktyki, 
2) sprawdzenia prawidlowogci i kompletnogci dokumentacji potwierdzaj4cej odbycie 

sta2y/praktyk pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, tj.: dzienniczkow 
praktyk/sta2y, dokumentacji dot. zwrotu kosztow przejazdu, dokumentow potwierdzaj4cych 
przeprowadzenie kursu szkolenia BHP (faktury, rachunki), not obci42eniowych dot. 
wynagrodzenia dla Opiekuna statu/praktyk oraz przekazania ich do Biura projektu, 

3) wspoldzialania we wszystkich sprawach zvviqzanych z realizacjq sta2y/praktyk, 	 CY) 
4) przeprowadzenia sta2y/praktyk zgodnie z Polskimi Ramami Jakoki Stay i Praktyk 	cis 

www.stazeipraktyki.pl   

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przysztok" 
wspofflnansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i budietu paristwa. 
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5) Szczegolowe warunki wspolpracy w zakresie organizacji staty i praktyki okregla Umowa 
o wspolpracy w zakresie organizacji sta2y/praktyk, ktorej wzor stanowi Zalqcznik nr 2. 

2. Lider szkolny zobowiqzany jest do przedlotenia sprawdzonego kompletu dokumentow 
potwierdzajqcego odbycie statu/praktyki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
zakoticzenia statu/praktyki. 

3. Niekompletna 1302 nieprawidlowo wypelniona dokumentacja potwierdzajqca odbycie 
statu/praktyki zostanie zwrocona do Lidera szkolnego w celu poprawy bqdi uzupelnienia. 
Uzupelnione dokumenty nalety przedloty6 do Biura Projelctu w przeciqgu 7 dni 
kalendarzowych. 

§ 7. 
Zasady odplatnoici 

1. Udzial w statach/praktykach jest bezplatny pod warunkiem realizacji obowiqzkow 
wynikajqcych z niniejszego regulaminu. 

2. Nie dopuszcza sic pobierania jakichkolwiek oplat od uczestnikow przez pracodawce lub inne 
osoby zaangatowane w realizacje stagy/praktyk. 

3. Beneficjent mote dochodzio od uczestnika zwrotu kosztow jego uczestnictwa 
w statach/praktykach w przypadku naruszenia postanowieri niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnik statu/praktyki zobowivany jest dojechao na miejsce realizowania praktyk i stagy we 
wlasnym zakresie. Uczestnik statu/praktyk mote ubiega6 sic o zwrot kosztow przejazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania statu/praktyki i z powrotem, gdy beclq odbywaly 
sic one w miejscowogci innej nit miejsce jego zamieszkania (stale zameldowanie), a uczestnik 
statu/praktyki lqcznie spelnia nastcpujqce warunki: 
1) zostal zakwalifikowany do odbycia statu/praktyk zgodnie z warunkami niniejszego 

regulaminu, 
2) ukoticzyl stat/praktyke, zgodnie z warunkami okreglonymi w niniejszym regulaminie, 
3) przedlotyl w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakoriczenia statu/praktyki, 

wypelniony Wniosek o zwrot kosztow przejazdu, kt6rego wzor stanowi zalqcznik nr 3 do 
Regulaminu wraz z wymaganymi zalqcznikami. Niezloienie wniosku w tym terminie 
oznacza rezygnacjg uczestnika staiu/praktyki ze zwrotu kosztow przejazdu i brak 
roszczen wobec Beneficjenta. 

5. Uczestnicy statu/praktyki po zakoriczeniu statu/praktyki, mogq ubiega6 sic o zwrot kosztow 
przejazdu za katdy dzieri uczestnictwa w statu/praktyki, zgodnie z listami obecnogci na 
statu/praktyce. Zwrot koszt6w przejazdu przysluguje za katdy dzieti uczestnictwa 
w statu/praktyce zgodnie z listami obecnogci na statu/praktyce. Zwrot kosztow przejazdu the 
mote przekroczy6 200 zl na jednego uczestnika statu/praktyki za caly okres trwania 
statu/praktyki 

6. Koszt przejazdu, o Ictorym mowa w ust. 5 dotyczy najtanszego przejazdu zbiorowymi grodkami 
transportu na danej trasie (np. bilety kolejowe II klasy, autobusowe PKS, BUS, komunikacji 
miejskiej, itp.). 

7. Zalqcznikami do Wniosku o zwrot kosztow przejazdu bcdzie Zestawienie kosztow przejazdu na 
sta2/praktykg oraz udokumentowanie poniesionych kosztow. Przez udokumentowanie rozumie 
sic koszty faktycznie poniesione na dojazd, potwierdzone: 
• biletami pogwiadczajqcymi dokonanie wydatku zwiqzanego z przejazdem publicznymi lub 

prywatnymi grodkami transportu (bilety kolejowe II klasq, bilety autobusowe PKS, 
komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej) i kserokopiami biletow, w tym: 

— jednorazowymi biletami na trasie pomiedzy miejscem zamieszkanial, a miejscem 
odbywania statu/praktyki zawierajqcymi cent oraz date wykorzystania, podpisanymi 
czytelnie przez uczestnika statu/praktyki lub 

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania nie ma przystanku publicznego lub prywatnego §rodku transportu 
dopuszcza sig zwrot kosztow przejazdu od najbli±szego przystanku komunikacji. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przyszlok" 
wspofflnansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i bucketu palistwa. 
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— imiennymi biletami okresowymi (np. miesicczny, tygodniowy) na trasie pomiedzy miejscem 
zamieszkania2, a miejscem odbywania statu/praktyk, zawierajwymi ceng i okres 
obowigzywania 

lub 
— paragonem za usluge jednorazowego przejazdu wystawionym przez przewoZnika na trasie 

pomicdzy miejscem zamieszkania3  a miejscem odbywania stazu/praktyk zawieraj q.cym 
cene, podpis czytelny uczestnika projektu oraz date wystawienia 

lub 
— imienng fakturg/rachunkiem wystawionymi przez przewoZnika na trasie pomiedzy miejscem 

zamieszkania4, a miejscem odbywania statu/praktyk, zawieraj qcymi cene oraz date 
wystawienia, jeteli nie ma motliwoki wystawienia biletu miesiecznego. 

8. Wniosek o zwrot kosztow przejazdu wypelnia i podpisuje uczestnik statu/praktyki po odbyciu 
statu/praktyki. Wniosek podpisuje rowniet rodzic/opiekun prawny uczestnika statu/praktyki 
w przypadku osoby niepelnoletniej. 

9. W przypadku zakupienia bilet6w okresowych (np. tygodniowych, miesiecznych) wymagane 
jest, aby termin watnoki biletu odpowiadal terminowi uczestnictwa danego uczestnika 
statu/praktyki w staZu/praktyce. W przypadku przedstawienia biletow okresowych vvysokok 
zwrotu wyliczona zostanie proporcjonalnie do iloki dni statu/praktyki, w ktOrym efektywnie 
uczestniczyl uczestnik statu/praktyki. 

10. Ziozenie niekompletnych, niepoprawnych lub nie w terminie niezbednych dokumentow, 
spowoduje nie wyplacenie przez Beneficjenta zwrotu kosztow przejazdu. 

11. Lider szkolny weryfikuje zlotone dokumenty rozliczeniowe z listami obecnoki 
potwierdzajwymi uczestnictwo uczestnika statu/praktyki w statu/praktyce, co potwierdza 
swoim podpisem. Kompletne i prawidlowe dokumenty przedklada do Biura projektu. 
KompletnogO i prawidlowoge dokumentow potwierdza swoim podpisem i przedklada do Biura 
projektu. 

12. Zwrot kosztow przejazdu dokonywany bedzie na rachunek bankowy wskazany w Umowie 
o statipraktyke. 

13. Zwrot kosztOw przejazdu na staZ/praktyke jest wspolfinansowany ze grodkow Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i budzetu panstwa. 

14. W przypadku braku grodkOw na koncie Projektu w wymaganym terminie platnoki, zaplata 
nastivi niezwlocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. 

15. W przypadku wyczerpania sic grodkow finansowych przewidzianych w projekcie, Beneficjent 
zastrzega sobie motliwoge odmowy dokonania zwrotu kosztOw przejazdu, o ktorych mowa 
powytej. 

16. Za organizacje i odbycie statu/praktyki Realizator statu/praktyki bedzie otrzymywal 
wynagrodzenie dla Opiekuna stazu/praktyk nie wiecej nit 500 zi brutto za realizacje 150 
godzin statu zawodowego/pralctyki zawodowej, 
Powytsze wynagrodzenie zostanie wyplacone po przedlozeniu, zweryfikowanych pod k4tem 
prawidlowoki not obciqteniowych przez Lidera szkolnego. 

17. Za przeprowadzenie kursu szkolenia BHP dla uczestnikow staty/praktyk Realizator 
statu/praktyki otrzyma zwrot kosztow przeprowadzenia szkolenia BHP w wysokoki 50 zi za 
przeszkolenie 1 uczestnika statu/praktyki, po przedloteniu, zweryfikowanych pod kqtem 
prawidlowoki faktur lub rachunkow przez Lidera szkolnego. 

2  W przypadku gdy w miejscu zamieszkania nie ma przystanku publicznego lub prywatnego 6rodku transportu 
dopuszcza sic zwrot kosztOw przejazdu od najbli2szego przystanku komunikacji. 
3  W przypadku gdy w miejscu zamieszkania nie ma przystanku publicznego lub prywatnego §rodku transportu 
dopuszcza sic zwrot kosztOw przejazdu od najbli2szego przystanku komunikacji. 
4  W przypadku gdy w miejscu zamieszkania the ma przystanku publicznego lub prywatnego §rodku transportu 
dopuszcza sic zwrot kosztow przejazdu od najbli2szego przystanku komunikacji. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przyszio§6" 
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§ 8. 
Stypendium 

1. 0 stypendium mote ubiegao sic uczestnik sta2u/praktyki, ktory lqcznie spelnia nastepujace 
warunki: 
1) zostal zakwalifikowany do odbycia sta2u/praktyki zgodnie z warunkami niniejszego 

regulaminu, 
2) ukoliczyl sta2/praktyke, zgodnie z warunkami olcreglonymi w niniejszym regulaminie, 
3) przedlo2y1 Liderowi szkolnemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakoriczenia 

sta2u/praktyki poprawne dokumenty potwierdzaj4ce odbycie sta2u/praktyki wymienione 
ponitej: 
■ indywidualny program sta2u/praktyk, zawierajqcy diagnozc kompetencji i kwalifikacji 

sta2ysty/praktykanta, cel i program statu/praktyki z potwierdzeniem zapoznania z nim 
ucznia, 

■ listy obecnoki za caly okres odbywania sta2u/praktyki, 
■ wypelniony i podpisany dzienniczek sta2u/praktyki przez Opiekuna statu/praktyki 

i Lidera szkolnego, 
■ kserokopie zagwiadczenia potwierdzajqcego odbycie sta2u/praktyki potwierdzonej za 

zgodnok z oryginalem, 
■ harmonogram realizacji statu zawodowego/praktyki zawodowej, 
■ oNviadczenie o wyra2eniu zgody na przekazanie wynagrodzeni a za staZ 

zawodowy/pralctykc zawodowq w przypadku o osoby niepelnoletniej, 
■ ankiety oceny statu /praktyki zawodowej w pierwszych dniach statu i na zakonczenie 

realizacji sta2u/praktyki zawodowej. 
2. Lider szkolny przedklada kompletnq i poprawnq dokumentacje potwierdzajqcq przeprowadzenie 

szkolenia BHP dla uczestnikow staty/praktyk oraz odbycie statu/praktyki. 
Niezio2enie ww. dokument6w w tym terminie oznacza rezygnacjc uczestnika sta2u/praktyki ze 
stypendium i brak roszczen wobec Beneficjenta. 

3. Po zloteniu dokumentow o przyznanie stypendium do Lidera szkolnego nastqpi ich weryfikacja 
pod kqtem spelnienia wymog6w formalnych, rachunkowych i merytorycznych, tj. czy 
dokumentacja z przebiegu sta2u/praktyki, o ktorej mowa ust. 1 pkt. 3 jest prawidlowa, 
kompletna i podpisana przez uprawnione osoby. 

4. Uczestnikowi sta2u/praktyki za realizacje 100% godzin sta2u/praktyki (tj.: 150 godzin 
przysluguje jednorazowe stypendium w lqcznej wysokoki 2 400,00 zl brutto = netto (slownie: 
dwa tysiqce czterysta ziotych brutto). 

5. Stypendium okreglone w pkt. 3 jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto oraz nie podlega 
podwytszeniu. 

6. W sytuacji opuszczenia wiekszej liczby godzin nit 30 (niezale2nie od przyczyn), przerwania 
sta2u/praktyki, niepodjecia sta2u/praktyki, raiacego naruszenia zasad odbywania sta2u/praktyki 
(w tym postanowieri niniejszego Regulaminu i umowy), Uczestnik sta2u/praktyki nie otrzyma 
stypendium. 

7. Wyplata stypendium nastqpi jednorazowo, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Biura 
projektu wszystkich dokutnentow potwierdzajqcych odbycie sta2u/praktyki, wymienionych 
w ust. 1 pkt 3, pod warunkiem dostarczenia kompletnej i prawidlowej dokumentacji. 

8. W przypadku braku grodkow na koncie Projektu w wymaganym terminie platnoki, zaplata 
nastqpi niezwlocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. 

9. Stypendium przekazywane bedzie na rachunek bankowy wskazany w Umowie o stat 
zawodowy/praktyke zawodowq. 

10. Za dzieri zaplaty stypendium uznaje sic dzien zlotenia polecenia przelewu w banku 
Beneficjenta. 

11. Stypendium nie przysluguje uczestnikowi statu/praktyki w przypadku, je2eli: 
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a) the ukoficzyl odbywania sta2u/praktyki na warunkach okreglonych w niniejszym 
regulaminie5, 

b) the wykonal lub nienalezycie wykonal obowiqzki wynikajqce z Umowy o stat 
zawodowy/praktyke zawodowq, m.in. the realizowal programu statu/praktyki, the podjql 
sta2u/praktyki w okreglonym terminie; przerwal udzial w sta2u/praktyki; nie usprawiedliwil 
chociaZby jednej nieobecno§ci, 

c) naruszyl zasady odbywania sta2u/praktyki, w tym postanowienia niniejszego regulaminu 
i umowy, 

d) naruszyl przepisy prawa i regulaminu pracy, w tym odbywal stag pod wplywem alkoholu lub 
§rodkOw odurzajqcych. 

12. Stypendium jest wspolfinansowane ze grodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego i budZetu 
palistwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020. 

§ 9. 
Postanowienia koneowe 

1. Wszelkie uwagi i zgloszenia dotyczqce naruszeri niniejszego regulaminu nalezy przekazywa6 
do Biura projektu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majq odpowiednie 
reguly i zasady wynikajqce z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewOdztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, a take przepisy wynikajqce z wiagoiwych aktow prawa 
wspolnotowego i krajowego. 

3. Wszelkie sprawy zwiqzane z interpretacjq niniejszego regulaminu rozstrzygane sq przez 
Kierowniczke projektu. 

4. Regulamin udzialu w sta±ach/praktykach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 obowiqzuje 
od dnia podpisania Zarzqdzenia przez Staroste Powiatu Wyszkowskiego do 31 stycznia 2022 r. 

§ 10. 

Do niniejszego regulaminu zostaly zalqczone nastcpujqce dokumenty, ktore stanowiq jego 
integralnq oze§6 i kt6rych zapisy stosuje sic odpowiednio: 

1. Wzor Umowy o stat/praktykg zawodowq 
2. WzOr Umowy o wspolpracy w zakresie organizacji staty/praktyk 
3. Wzor Wniosek o zwrot kosztOw przejazdu na stat/praktyky 

5  Beneficjent na wniosek uczestnika sta2u/pralctyki zaakceptowanego przez Lidera szkolnego mote rozwivad 
z Realizatorem =owe o wspOlprace w zakresie organizacji staZu/praktyki w przypadku nierealizowania przez 

ty 
Realizatora

tulu. 	
warunkow odbycia sta2u/praktyki i naloZonych obowigzkow oraz nie bedzie ro§cil Zadnych praw z tego 	t"'..• 

CZ  

o 
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Zalgcznik nr 1 
Wzor 

UMOWA 0 STAZ ZAWODOWY/PRAKTY1 ZAWODOW4 
Nr .../.../RPO WM 10.3.1/ 	 

zawarta w 	w dniu 	 . roku 

pomigdzy: 

Powiatem Wyszkowskim, adres: 07-200 Wyszkow, ul. Aleja Roz 2, NIP 762 188 69 20, reprezentowanym 
przez: 

Pana/Paniq 	— Dyrektora/Wicedyrektora 	  pelni4c4 w projekcie funkcjg 
Lidera szkolnego, 

na podstawie Uchwaly Nr 	..... Zarzqdu Powiatu TIjiszkowskiego z dnia 28 maja 2019 r. 
w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wyszkowskiego Dyrektorowi 

............ 	............ w zakresie czynnoaci zwiqzanych z wdrazaniem projektu pn. „Nowe kompetencje 
inwestycjq w przyszlok " w ramach Poddzialania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wsp61finansowanego ze grodkow 
Europejskiego Funduszu Spolecznego i budzetu patistwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Og priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Dzialanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow do skladania 
ogwiadczeti woli, zaciqgania zobowiqzati w imieniu i na rzecz Powiatu Wyszkowskiego zwiqzanych z 
wdrazaniem i wykonywaniem projektu, 

zwanq dalej Liderem szkolnym, 

a 

	 , zamieszkalym pod adresem: 	  
PESEL: 	 , Telefon:  	 , E-mail: 	  

zwanym dalej uczestnikiem statu/praktyki. 

§ 1. 

1. Uczestnik statu/praktyki ogwiadcza, ze ukoticzyl gimnazjum oraz 16 lat. 
2. Lider szkolny zobowi4zuje sig umotliwie uczestnikowi statu/praktyki odbycie statu/praktyki 

zawodowego/ej w celu zdobycia umiejetnoki praktycznych oraz dogwiadczenia niezbgdnego do 
wykonywania zawodu 	  

3. Miejscem odbywania statu/praktyki bgdzie 	  
W uzasadnionych przypadkach Lider szkolny mote zmienie miejsce odbywania statu/praktyki 
informujqc o tytn uczestnika statu/praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Stat/praktyka bgdzie odbywal sig w okresach od 	  do 	  
5. Do statu/praktyki nie majq zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjqtkiem art. 183a-183e, art. 129 § 1, 

art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134 i art. 1517  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z poin. zm.). Wolq stron nie jest nawi4zanie stosunku pracy. 

§ 2- 

1. Z tytulu odbywana statu/praktyki uczestnikowi statu/praktyki za realizacjg 100% godzin statu/praktyki: 
• w wymiarze 150 godzin przysluguje jednorazowe stypendium lqcznej wysokoki 2 400,00 zl brutto = 

netto (slownie: dwa tysiqce czterysta zlotych brutto) 

2. Stypendium bgdzie platne przez Beneficjenta w terminie 30 dni po odbyciu statu/praktyki 
i przedstawieniu przez uczestnika statu/praktyki zweryfikowanych dolcumentow potwierdzajqcych 	CO 
odbycie statu/praktyki, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 ponitej. Stypendium jest wspOlfinansowane 
ze grodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego i budtetu patistwa. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszioae" 
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3. W przypadku wystqpienia zmian w obowiqzujqcych przepisach, w szczegolnoki w Ustawie 
o systemie ubezpieczen spolecznych Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoki 
stypendium. 

4. Warunkiem wyplaty stypendium jest: 

1) ukonczenie sta2u/praktyki zgodnie z warunkami olcreglonymi Regulaminie udzialu 
w staiach/ w prakykach zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021, 

2) przedlotenie Liderowi szkolnemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia 
statu/praktyki poprawnych dokument6w potwierdzajqcych odbycie sta2u/praktyki, tj.: 
• 	indywidualnego programu stazu/praktyk, zawierajqcego diagnoze kompetencji 

i kwalifikacji stazysty/praktykanta, eel i program statu/praktyki z potwierdzeniem zapoznania 
z nim przez sta2ystc/praktykanta, 

• listy obecno§ci za caly okres odbywania sta2u/praktyki, 
• wypelnionego i podpisanego dzienniczka statu/pralctyki, 
• kserokopii za§wiadczenia potwierdzajqcego odbycie statu/praktyki potwierdzonej za zgodnoge 

z oryginalem, 
• harmonogramu realizacji statu zawodowego/praktyki zawodowej, 
• oiwiadczenie o wyrateniu zgody na przekazanie wynagrodzenia za sta2 zawodowy/praktykg 

zawodowq w przypadku o osoby niepelnoletniej, 
• ankiet oceny statu /praktyki zawodowej w pierwszych dniach statu i na zakoticzenie realizacji 

statti/praktyki zawodowej. 
5. Niezlotenie ww. dokumentow w tym terminie oznacza rezygnacje uczestnika statu/praktyki ze 

stypendium i brak roszczen wobec Beneficjenta. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno§ci na statu/praktyce, niezaletnie od przyczyn tej 
nieobecnoici oraz czasu jej trwania uczestnik statu/praktyki nie otrzyma stypendium. 

7. W razie usprawiedliwionej nieobecnoki na statu/praktyce z powodu choroby lub pobytu uczestnika 
stazu/praktyki w stacjonarnym zakfadzie opieki zdrowotnej strony mogq ustalie sposOb odpracowania 
przez uczestnika stazu/praktyki nieobecnoki na statu/praktyce. W razie nieustalenia sposobu 
odpracowania sta2u/praktyki uczestnik sta2u/praktyki nie otrzyma stypendium. 

& Wyplata 	stypendium 	dokonana 	bedzie 	na 	nastepujqcy 	rachunek 	bankowy 
nr 	 , ktorego wiagcicielem jest 
	  uczestnik statu/przedstawiciel ustawowy uczestnika staiu/ 
uczestnik pralctyki/przedstawiciel ustawowy uczestnika praktyki. 

9. W przypadku wylcreglenia uczestnika statu/praktyki z listy uczestnikow Projektu, rezygnacji ze 
stazu/praktyki, jak rOwniet rozwiqzania umowy przez Lidera szkolnego w oparciu 
o § 4 ust. 2 ponitej, uczestnikowi sta2u/praktyki nie bedzie przyslugiwalo stypendium, o ktorym mowa 
w ust. 1. 

§ 3. 
1. Uczestnik statu/praktyki ogwiadcza, ze: 

a) zapoznal sic z track obowiqzujqcego Regulaminu udzialu w statach i projekcie w roku szkolnym 
2019/2020 i 2020/2021 w projekcie pn. „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszlogo" (dalej 
projekt) i zobowiqzuje sic do respektowania zawartych w nim postanowieti oraz o§wiadcza, 2e 
spelnia warunki uczestnictwa okreglone w projekcie, 

b) wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedlotonej w trakcie rekrutacji sq. aktualne, 
a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiqzywania niniejszej umowy niezwlocznie powiadomi 
o tym Lidera szkolnego, 

c) wyrata zgode na rozpowszechnianie swojego wizerunku w zwiqzku z realizacjq projektu 
w celach informacyjno - promocyjnych projektu. Rozpowszechnianie to mote przybrae 
w szczegolno§ci forme publikacji zdjee ze statu/praktyki prowadzonego w ramach projektu. 

2. Uczestnik statu/praktyki zobowiqzuje sic do: 

a) potwierdzania obecno§ci na statu/pralctyce poprzez podpis na ligcie obecno§ci, 

b)rozpoczgcia i ukoticzenia sta2u/praktyki w terminie przewidzianym w niniejszej umowie, 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przysztok" 
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c) wypehtienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania statu/praktyki, a takte po jego zakoticzeniu, 
d) sumiennego i starannego wykonywania zadan oraz stosowania sic do poleceti zarowno Lidera 

szkolnego, jak i Realizatora stazu/praktyki, u ktorego realizowany jest statipraktyka, o ile polecenia 
to sq objcte programem stazu/praktyki i nie sq sprzeczne z prawem, 

e) wykonywania swoich obowiqz1cow wynikajqcych z niniejszej umowy z dbalokiq o interes 
Realizatora statu/praktyki, u ktorego odbywa sic staVpralctyka, jego dobre imic, a takte 
z poszanowaniem mienia stanowiqcego wlasnok tegot Realizatora statu/praktyki, 

f) przestrzegania przepis6w i zasad obowiqzujqcych w miejscu odbywania stazu/praktyki, 
w szczegolnoki zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepis6w przeciwpotarowych, 

g) przestrzegania w zakladzie Realizatora stazu/praktyki, u kt6rego odbywa sic stazipraktyka zasad 
wspoltycia spolecznego, 

h) przestrzegania ustalonego harmonogramu statu/praktyki, 
i) pisemnego niezwlocznego poinformowania Lidera szkolnego o przerwaniu stazu/praktyki, poprzez 

dostarczenie rezygnacji, 
j) przedstawienia zagwiadczenia lekarskiego o niezdolnoki do wykonywania zadan w miejscu 

odbywania stazu/praktyki, 

k) usprawiedliwienia katdej nieobecnoki w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej wystqpienia 
zagwiadczeniem lekarskim lub innym dokumentem wlakiwym dla usprawiedliwienia nieobecnoki, 

1) niezwlocznego powiadomienia Lidera szkolnego o wszelkich istotnych dla realizacji statu/praktyki 
zmianach, w szczegolnoki w zakresie danych osobowych, sytuacji prawnej itp., 

m) bietqcego informowania Lidera szkolnego o wszelkich nieprawidlowokiach. 

§ 4. 

1. Niniejsza Umowa mote by6 rozwiqzana przez katdq ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu 
wypowiedzenia, z tym zastrzeteniem, to jeteli uczestnik stazu/praktyki nie zrealizuje 150 godzin 
stazu/praktyki (z uwzglednieniem usprawiedliwionych nieobecnoki o lcterych mowa powytej) to 
wewczas uczestnik stazu/praktyki nie otrzyma stypendium, o lctorym mowa w § 2 ust. 1 

2. Lider szkolny mote wypowiedziee niniejszq Umowg bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku naruszenia przez uczestnika statu/praktyki jej postanowieti lub istotnego naruszenia 
obowiqzkow wykonywanych przez uczestnika statu/praktyki w ramach stazu/praktyki, a takte 
w sytuacji gdy: 
a) uczestnik statu/praktyki zostal slcre§lony z listy uczestnikow Projektu, 
b) uczestnik stazu/praktyki nie mote uczestniczye w statu/praktyce z przyczyn losowych 

(np. dlugotrwala choroba). 

3. Umowe rozwiqzuje sic rowniet z chwilq dostarczenia Liderowi szkolnemu rezygnacji uczestnika 
stazu/praktyki z uczestnictwa w statu/praktyce i przyjgcia rezygnacji przez Kierowniczkc projektu. 

4. Uczestnik statu/praktyki zobowiqzany jest zwrecie Beneficjentowi koszty jego uczestnictwa 
w statu/pralctyce w sytuacji naruszenia przez uczestnika statu/praktyki postanowien obowiqzujqcego 
regulaminu udziatu w stat3ch/praktykach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 lub niniejszej 
umowy (w szczegolnoki w razie rozwiqzania umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2 powytej). 

5. Wypowiedzenie i rezygnacja powinno nastqpie na pi§mie w ciqgu 7 dni kalendarzowych od momentu 
powstania okolicznoki uniemotliwiajqcych odbycie statu/praktyki zawodowej, pod rygorem 
niewatnoki. 

§ 5. 

1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogq bye dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 
niewatnoki. Strony nie mom powolywat sic na ustalenia pozaumowne. 

2. Wlakiwym do rozstrzygania sporew mogqcych wyniknqe w wyniku realizacji niniejszej umowy jest 
sqd wlakiwy miejscowo dla Beneficjenta. 

3. Adresy Stron podane na poczqtku niniejszej Umowy sq ich adresami dla doreczeti. Strony obowiqzane 
sq. zawiadamiao sic wzajemnie o kazdorazowej zmianie ich adres6w. W przypadku zaniedbania tego 
obowiqzku pismo przeslane pod ostatnio wskazany przez Strong adres i zwrocone z adnotacjq 
o niemotnoki doreczenia pozostawia sic w dokumentach ze skutkiem dorcczenia. To samo dotyczy 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przyszlok" 
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sytuacji, gdy Strona nie zmienila adresu, a odmawia b4di tez nie mote przyj46 korespondencji pod 
dotychczasowym adresem. 

4. Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmkcych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze stron. 
5. Umowa jest zawarta w ramach realizacji projektu Beneficjenta pn. „Nowe kompetencje inwestycj4 

w przyszlog" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 wspOlfinansowanego ze grodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego i budtetu panstwa. 

§ 6. 

Do niniejszej umowy zostaly zakczone nastepuj4ce dokumenty, Ictore stanowi4 jej integraln4 cze§6 i ktorych 
zapisy stosuje sig odpowiednio: 

1.Klauzula Realizacji Obowi4zku Informacji w Zakresie Ochrony Danych °sob Fizycznych 

Uczestnik statu/praktyld 	 Lider szkolny 

Dzialaj4c jako przedstawiciel ustawowy uczestnika statu/praktyki 	  wyra2am zgodc na 
zawarcie niniejszej umowy. 

Przedstawiciel ustawowy uczestnika staiu/praktyki 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjg w przysztok" 
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Zalqcznik Nr 1 
do Umowy o slat zawodowy/praktykg zawodowq 

Klauzula Realizacji Obowi4zku Informacji 

w Zakresie Ochrony Danych Osob Fizycznych 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku z realizacjq i rozliczeniem umowy 
dotacyjnej i przekazywanych do Wojewodztwa Mazowieckiego zastosowanie ma poniZsze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewodztwo Mazowieckie, 
DANE KONTAKTOWE: 
Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, 
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, 
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,  
ePUAP: /umwm/esp; 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych Wojewodztwa Mazowieckiego to tel. 
(022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe: 
a. beck przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i/lub e Rozporzqdzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu realizacji 
i rozliczenia umowy dotacyjnej; 

b. bcdq udostcpniane innym odbiorcom ,gdy koniecznoge udostcpniania danych osobowych 
wynika z przepisow prawa, 

c. bcdq przetwarzane nie dluZej, nit to wynika to z powszechnie obowiqzujqcych przepisOw 
o archiwizacji lub przez okres niezbedny dla ochrony interes6w Wojewodztwa 
Mazowieckiego; 

d. nie bedq przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w celu podjecia decyzji 
w sprawie indywidualnej. 

4. Zrodlem danych obejmujqcych kategorie niezbedne do rozliczenia umowy (w szczegolnoSci: imie 
i nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres prowadzenia dzialalnoki gospodarczej, PESEL, NIP, 
REGON, e-mail) jest podmiot wykonujqcy zadanie publiczne. 

5. Przekazanie tych danych jest uregulowane wzajemnq umowq bqdZ innymi ustaleniami miedzy 
Wojewodztwem Mazowieckim, a podmiotem wykonujqcym zadanie. Na mocy tej umowy lub 
ustalen WojewOdztwo odpowiada tylko za dane przekazane przez ten podmiot. Przekazanie dotyczy 
wylqcznie danych niezbcdnych do prawidlowego wykonania i rozliczenia umowy dotacyjnej. 

6. W zakresie danych przekazanych w ww. trybie przysluguje Pani/Pan prawo: 
a. t qdania dostepu do swoich danych osobowych, 24dania ich sprostowania (w przypadku gdy sq 

nieprawidlowe), tqdania ich usuniccia (w przypadkach okregonych w RODO) lub 24dania 
ograniczenia przetwarzania. 

b. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wnoszonego z przyczyn zwiqzanych ze 
szczegOlnq sytuacjq, 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przysziok" 
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c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzcdu Ochrony Danych 
Osobowych — na zasadach okreglonych w RODO. 

Zapoznalem(-am) sic z tre§ciq klauzuli informacyjnej, w tym z informacjg o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostcpu do tre§ci swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

Data i micjscowo§e: Podpis 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloSe" 
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Zalqcznik nr 2 
do Regulaminu udzialu w stazach /praktykach zawodowych 

w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 
Wzor 

UMOWA 0 WSPOLPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
STAZU/PRAKTYKI 

Nr ../.../RPO VVM 10.3.1/..... 
zawarta w Wyszkowie w dniu 	  

pomiedzy: 

Powiatem Wyszkowskim, adres: 07-200 WyszkOw, ul. Aleja R62 2, NIP 762 188 69 20, reprezentowanym 
przez: 

Paniq 	 — Dyrektorem/Wicedyrektorem 	  pelni4c4 w projekcie funkcje Lidera 
szkolnego, 

na podstawie Uchwaly Nr 	..... Zarzqdu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 maja 2019 r 
w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wyszkowskiego Dyrektorowi 

................................. w zakresie czynnoici zwiqzanych z wdrataniem projektu pn. „Nowe kompetencje 
inwestycjq w przyszlok" w ramach Poddzialania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspOlfinansowanego ze grodkOw 
Europejskiego Funduszu Spolecznego i budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 0§ priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Dzialanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow do skladania 
oAwiadczen woli, zaci4gania zobowivali w imieniu i na rzecz Powiatu Wyszkowskiego zwivanych 
z wdraianiem i wykonywaniem projektu, 

zwanym dalej Liderem szkolnym 

oraz 

firmg:    adres: 	  
Telefon: 	  
e-mail 	  
NT- 	 , REGON 	  
zwanym dalej Realizatorem staitilpraktyki. 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Lider szkolny powierza Realizatorowi stazu/praktyki zorganizowanie 
staiy zawodowych/praktyk zawodowych, umotliwiajgcych zdobycie umiejetnoki praktycznych oraz 
dogwiadczenia niezbednego do wykonywania zawodu 	  dla 	(slownie: 
	 ) osoby/os6b wskazanej/nych przez Lidera szkolnego (zwanych dalej uczestnikami 
statu/praktyki) 

2. State/praktyki, o ktorych mowa w ust. 1 organizowane 1704 w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje 
inwestycj4 w przyszloge" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
WojewOdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Spolecznego i budzetu palistwa (dalej Projekt). 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszlok" 
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3. Sta2/praktyka zostanie przeprowadzony w okresach: od 	  do 	  
w miejscu siedziby (miejscu prowadzenia dziatalnoki) Realizatora sta2u/praktyki, tj. 
	  zgodnie z programem przekazanym 
Realizatorowi sta2u/praktyki przez Lidera szkolnego oraz odpowiednimi przepisami powszechnie 
obowiqzujqcego prawa. 

4. Realizator statu/praktyki ogwiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i dogwiadczenie 
niezbedne do naletytego wykonania niniejszej umowy. 

5. W ramach niniejszej umowy Realizator sta2u/praktyki dla ka2dego skierowanego do niego uczestnika 
statu/pralctyki zapewni Opiekuna staki/pralctyki6, do Ictorego obowiqzkow bedzie naleteo 
w szczeg6lnoki: diagnoza kompetencji i kwalifikacji uczestnika staiu/pralctyki (we wsp61pracy 
z nauczycielem wskazanym przez Lidera szkolnego), okreglenie celu i programu staiy/praktyk 
(we wspolpracy z nauczycielem wskazanym przez Lidera szkolnego), zapoznanie uczestnika 
sta2u/praktyki z programem sta2u/praktyki, nadzor nad realizacjq stakt/praktyki, udzielenie uczestnikom 
staiu/pralctyki informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakoficzeniu staiu zawodowego/praktyki 
zawodowej, nadz6r nad prawidlowq realizacjq i harmonogramem stazu zawodowego/praktyki 
zawodowej oraz sporz4dzenie dokumentu potwierdzajqcego odbycie staiu/praktyki7. Dokument 
potwierdzajqcy odbycie sta2u powinien zawiera6 co najmniej: okres sta2u/praktyki, cel i program 
staiu/praktyki, opis zadati wykonywanych przez uczestnika sta2u/praktyki, opis kompetencji uzyskanych 
przez uczestnika sta2u/praktyki w wyniku statu/praktyki oraz ocenc uczestnika sta2u/praktyki dokonanq 
przez opiekuna statu/pralctyki. W zwiqzku z ilogciq uczestnik6w sta2u/praktyk skierowanych do 
Realizatora sta2u/praktyki, Realizator sta2u/praktyki zapewni 14cznie 	 (slownie: 	.. .) 
Opiekunow sta2y/praktyk. Przydzial uczestnik6w staty/praktyk do Opiekuna statu/praktyk zostanie 
ustalony miedzy stronami w trybie roboczym. 

6. Realizator sta2u/praktyki ogwiadcza, ze zapoznal sic z tregciq Regulaminu udzialu w staiach/praktykach 
zawodowych i zobowiqzuje sic do respektowania zawartych w nim postanowien oraz ogwiadcza, ze 
spetnia warunki uczestnictwa olcreglone w Regulaminie. 

§ 2. 
1. Realizator sta2u/praktyki zobowiqzuje sic zapewnie uczestnikom sta2u/praktyki bezpieczne i higieniczne 

warunki odbywania sta2u/praktyki, w tym — w zaletnogci od rodzaju gwiadczen i zagro2en zwiqzanych 
z odbywaniem sta2u/praktyki — odpowiednie grodki ochrony indywidualnej, na zasadach dotyczqcych 
pracownikOw olcreglonych w odrebnych przepisach. Za wszelkie szkody na osobie wyrzqdzone 
uczestnikom staty/praktyk podczas realizacji niniejszej umowy odpowiada Realizator sta2u/praktyki8. 

2. Przy wykonywaniu umow zawartych z uczestnikami staiu/praktyk Realizator staZu/pralctyki 
zobowi4zany jest przestrzega6 przepisow powszechnie obowiqzuj4cego prawa statuujqcych zasade 
rownego traktowania, w tym w szczegOlnoki art. 183a-183e ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1917 z poin. zm.), a takze art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, 
art. 134 i art. 1517  Kodeksu pracy oraz zasad rownogci szans i niedyskryminacji oraz rownoici szans 
kobiet i mc2czyzn 

3. Do wyboru podmiotu organizujqcego stat/pralctyke zawodowa nie ma zastosowania Ustawa prawo 
ZamOwieri publicznych ani Zasada Konkurencyjnogci, o Ictorej mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikacji wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnoki na lata 2014-2020 

§ 3. 

1. Za organizacje sta2u/praktyki oraz wykonywanie zobowiqzati vvynikajqcych z niniejszej umowy 
Realizator statu/praktyki bedzie otrzymywal wynagrodzenie dla Opiekuna statu/praktyk: 

6 Na jednego opiekuna praktyki lub sta2u nie mote przypada6 jednoczegnie wiccej ni± 6 praktykantOw lub staZystOw. 
7  Zgodnie z regulaminem udzialu w sta2ach/w praktykach zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. 
8  Do obowigzkew Realizatora sta2u/praktyki nale2y zapewnienie przeprowadzenia szkolenia BHP dla uczestnika 
sta±u/praktyki. 

Projekt „Nowe kompetencje inwestycjq w przyszloie" 
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• nie wiccej niz 500 zl brutto (slownie: pieeset zlotych brutto) za realizacje 150 godzin statu 
zawodowego/praktyki zawodowej9, 

2. Wysokog6 wynagrodzenia wyliczana jest proporcjonalnie do liczby godzin staiu zawodowego/ 
praktyki zawodowej, z tytulu wypelniania obowiqzkow, o ktorych mowa w § 1 umowy i nie zalety od 
liczby uczniow, wobec ktorych te obowivki gwiadczy. 

3. Srodki fmansowe o ktorych mowa w ust. 1 1)04 przekazane po przedstawieniu prawidlowo 
wystawionej noty obciqteniowej przez Realizatora stazu wykonaniu wszystkich obowiqzkow 
wynikajqcych z niniejszej umowy. 

4. Note obci4teniowq nalety przedloty6 do Lidera szkolnego nie poiniej nit w ci4gu 7 dni 
kalendarzowych od zakoticzenia realizacji stau/praktyki zawodowej. 

5. Za przeprowadzenie kursu szkolenia BHP dla uczestnikow stay/praktyk Realizator statu/praktyki 
otrzyma zwrot kosztow przeprowadzenia szkolenia BHP w wysokoki 50 zi brutto (slownie: pieedziesi4t 
zlotych brutto) za przeszkolenie 1 uczestnika statu/praktyki po przedstawieniu prawidlowo 
wystawionej faktury/ rachunku. 

6. Rachunek/fakture za przeprowadzenie szkolenia BHP nalezy przedloty6 do Lidera szkolnego nie poiniej 
niz w ciqgu 7 dni kalendarzowych od zakonczenia realizacji statu/praktyki zawodowej. 

7. Srodki finansowe, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 4 zostan4 przekazane na wyodrebniony rachunek 
Realizatora statu/praktyki o nr 	  

8. Faktura/rachunek powinna by6 wystawiona na: Nabywca — Powiat Wyszkowski, Aleja Rót 2, 
07-200 Wyszkow NIP 762 188 69 20, Odbiorca —Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Rot 2 , 
07-200 Wyszkow. 

9. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w ciqgu 30 dni kalendarzowych od daty ziotenia prawidlowej, 
zweryfikowanej i dostarczonej przez Lidera szkolnego faktury/rachunku przez Wykonawce. 

10. W przypadku braku §rodkow na koncie Projektu w wymaganym terminie platnoki, zaplata nastqpi 
niezwlocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. 

11. Realizator statu/praktyki nie mote wykorzystywao grodkOw finansowych przekazanych mu przez 
Beneficjenta na realizacje innych celow niz okre§lonych w niniejszej umowie. 

12. Beneficjent mote wstrzymao przekazywanie na rzecz Realizatora statu/praktyki §rodkow finansowych 
w przypadku stwierdzenia lub powziccia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidlowoki 
w realizowaniu postanowien niniejszej umowy lub w organizacji stazy/praktyk, utrudniania kontroli 
realizacji niniejszej umowy, dokumentowania organizacji stay/praktyk niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy lub na wniosek instytucji kontrolnych. 

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego wydatkowania §rodkow fmansowych przez Realizatora 
stau/praktyki, grodki te podlegaj4 zwrotowi wraz z odsetkami w wysokoki okreglonej jak dla zalegloki 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania Arodkow dofinansowania. 

14. Strony zgodnie o§wiadczajq, ze z tytulu organizacji stay/praktyk oraz wykonywania zobowivati 
wynikaj4cych niniejszej umowy jedynymi wynagrodzeniami Realizatora statu/praktyki bedzie kwota 
okreglona w ust. 1 i 4 powytej. Poza tym Realizatorowi stau/praktyki nie nalety sic zadne dodatkowe 
wynagrodzenie. 

§ 4. 

1. Realizator statu/praktyki zobowiqzany jest prowadzie odpowiedni4 dokumentacje zwiqzanq 
z organizacj4 staty/praktyk zgodnie z wymaganiami Regulaminu oraz zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiqzuhcego prawa. 

2. Po zakoticzeniu staty/praktyk Realizator stay/praktyk zobowiqzany jest sporz4dzie i przekaza6 
katclemu z uczestnikow staty/praktyk dokument potwierdzaj4cy odbycie stazu/praktyki, ktorego trek 
powinna zawiera6 co najmniej okres statu/praktyki, cel i program statu/praktyki, opis zadan 
wykonywanych przez uczestnika statu/praktyki, potwierdzenie przeprowadzenia kursu szkolenia BHP, 
opis kompetencji uzyskanych przez statyste/praktykanta w wyniku stau/praktyki oraz ocene 
statysty/praktykanta dokonan4 przez opiekuna. Jeden egzemplarz dokumentu potwierdzaj4cego odbycie 

W przypadku braku Srodkow na koncie Projektu wynagrodzenie Opiekuna statu/praktyki mote ulec zmniejszeniu. 

Projelct „Nowe kompetencje inwestycjg w przysztok" 
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statu/praktyki Realizator sta2u/praktyki zobowigzany jest przechovvywad w dokumentacji zwi4zanej 
z organizacj4 sta2y/praktyk. 

3. Realizator staiu/pralctyki zobowi4zuje sic do przechowywania dokumentacji zwi4zanej z organizacj4 
staty/praktyk do dnia 31 grudnia 2032 r. w spos6b zapevvniaj4cy dostepnogd, poufnogd i bezpieczenstwo 
oraz do informowania Beneficjenta o miejscu archiwizacji dokumentow zwivanych z organizacj4 stagy. 

4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dolcumentOw oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania 
przez Realizatora stazu/praktyki dzialalnoki przed terminem, o ktorym mowa w ust. 3, Realizator 
sta2u/praktyki zobowi4zuje sic pisemnie poinformowad Beneficjenta o miejscu archiwizacji 
dolcument6w zwivanych z organizacj4 stagy. Informacja to jest wymagana w przypadku zmiany miejsca 
archiwizacji dolcumentOw w terminie, o ktorym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku koniecznoki przedlutenia terminu, o ktorym mowa w ust. 3, Beneficjenta powiadomi 
o tym pisemnie Realizatora statu/praktyki przed uplywem terminu olcreglonego w ust. 3. 

6. Realizator stain/praktyki zobowivany jest do poddania sic kontroli w zakresie prawidlowej organizacji 
staiy/praktyk przez Beneficjenta, Instytucje Pogrednicz4c4 / Instytucjc Wdrataj4c4 (Instytucje 
Pogrednicz4c4 II stopnia) oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym: 
1) umo2liwienia wgl4du w dokumenty, w tym dokumenty ksiegowe, zwivane z organizacja 

staty/pralctyk; 
2) umo2liwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynnoki kontrolnych, w tym dostcpu do 

swojej siedziby i miejsca organizacji staty/praktyk; 
3) informowania wszystkich osob bior4cych udzial w organizacji sta2y/praktyk o obowi4zku poddania 

sic czynnokiom kontrolnym; 

4) wspolpracy z podmiotami zewnetrznymi, realizuj4cymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarzadzajacej, Instytucji Pogrednicz4cej lub Instytucji Wdrataj4cej (Instytucji Pogrednicz4cej II 
stopnia) poprzez udzielanie kaidorazowo na wniosek tych podmiotow lub Beneficjenta dolcumentow 
i informacji na temat realizacji projektu, niezbcdnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego; 

7. Beneficjent udostwni Realizatorowi statilpraktyki obowi4zuj4ce logotypy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 do oznaczania Projektu. 

8. Realizator statu/pralctyk zobowi4zuje sic do umieszczania obowi4zuj4cych logotypow na dokumentach 
dotycz4cych staiy/praktyk organizowanych na podstawie niniejszej umowy, w tym: materialach 
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, zgodnie z wytycznymi Beneficjenta. 
Realizator sta±ulpraktyk zobowi4zuje sic do oznakowania miejsc w ktorych bedzie realizowana niniejsza 
umowa zgodnie z wymaganiami Beneficjenta. 

§ 5.  

1. Realizator stazu/praktyk ponosi wyhtczn4 odpowiedzialno§6 za wszystkie czynnoki zwi4zane 
z wykonaniem zobowigzati wynikaj4cych z niniejszej umowy wobec os6b trzecich, w tym 
odpowiedzialnok za straty przez nie poniesione w zwi4zku z organizacj4 staiy/pralctyk. 

Realizator statt/praktyk ponosi odpowiedzialnok za czynnoki °sob, Ictorymi postuguj4 sic przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, jak za swoje wlasne czynnoki. 

§ 6.  

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas organizacji sta2y/praktyk, o ktorych mowa w § 1 powytej. 
2. Lider szkolny mote wypowiedzie6 niniejsz4 umowc bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku naruszenia przez Realizatora sta2u/praktyk jej postanowieti. Lider szkolny mote 
wypowiedzied niniejsz4 umowe bez podawania przyczyn z zachowaniem 1 miesiecznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie powinno nast4pid na pigmie pod rygorem niewario§ci. 

§ 7.  
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1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogq bye dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 
niewa±noAci. Strony nie mogq powalywae sic na ustalenia pozaumowne. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq. stosuje sic przepisy powszechnie obowiqzujqcego 
prawa. 

3. Wlagciwym do rozstrzygania sporow mog4cych wyniknqe w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sod 
wlakiwy miejscowo dla Beneficjenta. 

4. Adresy Stron podane na poczqtku niniejszej Umowy sq. ich adresami dla doreczen. Strony obowiqzane sq 
zawiadamiae sic wzajemnie o kazdorazowej zmianie ich adresow. W przypadku zaniedbania tego 
obowiqzku pismo przeslane pod ostatnio wskazany przez Strong adres i zwrocone z adnotacjq 
o niemot.no§ci doreczenia pozostawia sic w dokumentach ze skutkiem dorgczenia. To samo dotyczy 
sytuacji gdy Strona nie zmienila adresu a odmawia bqdi te2 nie mote przyjqe korespondencji pod 
dotychczasowym adresem. 

5. Umowa zostala sporzqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2clej ze stron. 
6. Umowa jest zawarta w ramach realizacji projektu Beneficjenta pn. „Nowe kompetencje inwestycjq 

w przyszko§e" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego i budietu patistwa. 

§ 8. 

Do niniejszej umowy zostaly zatqczone nastcpujqce dokumenty, kt6re stanowiq jej integralnq czege i Ictorych 
zapisy stosuje sic odpowiednio: 

1.Klauzula Realizacji Obowiqzku Informacji w Zakresie Ochrony Danych °sob Fizycznych 

Lider szkolny 	 Realizator stazu/praktyki 
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Zalqcznik Nr 1 
do Umowy o wspe4racy w zakresie organizacji staty/praklyk 

Klauzula Realizacji Obowiqzku Informacji 

w Zakresie Ochrony Danych Om% Fizycznych 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku z realizacjq i rozliczeniem umowy 
dotacyjnej i przekazywanych do Wojewodztwa Mazowieckiego zastosowanie ma ponizsze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewodztwo Mazowieckie, 
DANE KONTAKTOWE: 
Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, 
ul. Jagiellotiska 26, 03-719 Warszawa, 
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,  
ePUAP: /umwm/esp; 

7. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych Wojewodztwa Mazowieckiego to tel. 
(022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.  

8. Pani/Pana dane osobowe: 
e. beck przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i/lub e Rozporzqdzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu realizacji 
i rozliczenia umowy dotacyjnej; 

f. 1:04 udostepniane innym odbiorcom ,gdy konieczno§o udostepthania danych osobowych 
wynika z przepisow prawa, 

g. bedq przetwarzane the dlutej, niz to wynika to z powszechnie obowiqzujqcych przepisow 
o archiwizacji lub przez okres niezbedny dla ochrony interes6w Wojewodztwa 
Mazowieckiego; 

h. the bedq przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w celu podjecia decyzji 
w sprawie indywidualnej. 

9. 2rodiem danych obejmujqcych kategorie niezbedne do rozliczenia umowy (w szczegolnoki: imie 
i nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres prowadzenia dzialalnoki gospodarczej, PESEL, NIP, 
REGON, e-mail) jest podmiot wykonujqcy zadanie publiczne. 

10. Przekazanie tych danych jest uregulowane wzajemnq umowq bqd2 innymi ustaleniami miedzy 
Wojewodztwem Mazowieckim, a podmiotem wykonujqcym zadanie. Na mocy tej umowy lub 
ustaleti Wojewodztwo odpowiada tylko za dane przekazane przez ten podmiot. Przekazanie dotyczy 
wykcznie danych niezbednych do prawidlowego wykonania i rozliczenia umowy dotacyjnej. 

11. W zakresie danych przekazanych w vvw trybie przysluguje Pani/Pan prawo: 
d. Zqdania dostepu do swoich danych osobowych, tqdania ich sprostowania (w przypadku gdy sq. 

nieprawidlowe), tqdania ich usuniecia (w przypadkach okre§lonych w RODO) lub Z4dania 
ograniczenia przetwarzania. 

e. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wnoszonego z przyczyn zwigzanyeh ze 
szczegolna sytuacja, 
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f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych 
Osobowych — na zasadach okreglonych w RODO. 

Zapoznalem(-am) sic z tre§cig klauzuli informacyjnej, w tym z informacj4 o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do tregci swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

Data i miejscowok: 	 Podpis 
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Zakicznik nr 3 do 
Regulaminu udzialu w statach/praktykach zawodowych 

w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

WNIOSEK 0 ZWROT KOSZTOW PRZEJAZDU NA STAZ/PRAKTYKE 

Ja niZej podpisany/a 

przedklad am dokumenty u prawn iaj qce do zwrotu kosztow za przejazd na stat/praktykc 
w term in ie 	  organizowane w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycjq 
w przyszloie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspolfinansowanego ze grodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego 
i budzetu patistwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Co§ priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow 

A. Zwrot kosztOw dotyczy przejazdu na trasie: 

B. Srodek transportu 

❑ PKS/PKP/komunikacja miejska 

C. Lqcznie koszty dojazdu na sta±/praktykc wynoszq 	 zl 
(slownie 	  

D. Dane do przelewu 

In* i nazwisko posiadacza konta: 

Adres: 

Numer rachunku bankowego: 

Powyzsze ogwiadczenie skladam pouczona/y i §wiadoma/y o odpowiedzialnoki za skladanie ogwiadczeti 
niezgodnych z prawd4. 

Wyszkow, dnia 	 

Podpis uczestnika sta2u/praktyki 
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Zalqcznik nr 1 do wniosku o zwrot koszt6w przejazdu na stai/praktykg 

ZESTAWIENIE KOSZTOW PRZEJAZDU NA STAZ/PRAKTYKg 

Dzien 
miesi4ca 

Z miejscowoici Do miejscowoki 
Koszt 

przejazdu Podpis uczestnika 
staiu/praktyki 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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Miejscowok i data 	 Podpis Lidera Szkolnego 
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