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Piotrków Tryb., dn. 12.09.2022r. 
 
 

Zasady refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty, w związku z organizacją stażu w projekcie 

„Kwalifikacje w zawodach deficytowych” nr RPLD.09.01.01.-10-0027/21 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” 

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym” 

 

1. Zgodnie z założeniami projektu „Kwalifikacje w zawodach deficytowych” nr RPLD.09.01.01-10-0027/21, 

Organizator stażu – podmiot przyjmujący na staż uczestnika projektu, może wnioskować o refundację 

kosztów związanych z wynagrodzeniem opiekuna stażysty, wskazanego w umowie trójstronnej 

o organizację stażu, w § 3 ust. 2. 

2. Wynagrodzenie/dodatek dla opiekuna stażu jest kwalifikowalne pod warunkiem zapewnienia 

kompleksowej opieki nad stażystą obejmującej łącznie: 

 przygotowanie stanowiska pracy dla stażysty; 

 przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy stażysty; 

 nadzorowanie wypełniania listy obecności; 

 zapoznanie stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy; 

 przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez stażystę stanowiskiem; 

 bieżące przydzielenie zadań do wykonania; 

 nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań; 

 odbiór wykonanych prac; 

 weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu; 

 bieżące informowanie Realizatora projektu o przebiegu stażu, w tym w szczególności 

o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach; 

 udzielanie pomocy i wskazówek; 

 przygotowanie opinii końcowej z realizacji stażu; 

 inne działania, celowe dla zapewnienia opieki. 

3. Okres, za jaki może być wypłacona refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty, jest tożsamy 

z okresem trwania stażu, przy czym wymiar godzinowy opieki nad stażystą musi odpowiadać wymiarowi 

godzinowemu stażu. W sytuacji wcześniejszego zakończenia stażu przez uczestnika, bez względu na 

przyczynę zakończenia udziału w stażu, refundacja kosztów wynagrodzenia/dodatku dla opiekuna będzie 

dokonana tylko za okres udziału uczestnika w stażu. Okres, za który przysługuje refundacja kosztów 

wynagrodzenia/dodatku dla opiekuna stażysty wynosi max 3 miesiące, zgodnie z założeniami wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

4. Dopuszcza się następujące formy rozliczania w projekcie kosztów wynikających z zaangażowania 

opiekuna stażysty: 

http://www.olimp.org.pl/
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 refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna w zakresie 

odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu oddelegowaniu do zadań związanych z opieką 

nad stażystą; 

 refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna w sytuacji, 

gdy w związku ze sprawowaniem opieki został mu przyznany dodatek do wynagrodzenia. 

5. Funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż 

pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne 

doświadczenie w branży / dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż. 

6. Możliwe jest pełnienie obowiązków opiekuna przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

cywilnoprawnej przy zapewnieniu odpowiedniego doświadczenia opiekuna stażysty, zdobytego 

u pracodawcy, u którego odbywa się staż (tzn. zatrudnienie przed projektem w ramach takowej umowy 

u pracodawcy). Jednocześnie niedopuszczalne jest sprawowanie opieki nad stażystą przez osobę 

związaną z pracodawcą umową cywilnoprawną, która została zatrudniona tylko i wyłącznie do pełnienia 

funkcji opiekuna stażysty. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażysty przez osoby zatrudnione na 

umowę cywilnoprawną możliwe jest rozliczenie w projekcie ich wynagrodzenia wynikającego z umowy 

lub jego części, w wys. max 500,00zł/m-c za opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 250,00 zł 

brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refundację za 

opiekę nad maksymalnie 3 stażystami. 

7. W przypadku realizacji staży przez pracodawcę w celu potwierdzenia prawidłowej kwoty refundacji 

wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawców wymagana jest nota obciążeniowa oraz załączone do 

niej zaświadczenie: 

 potwierdzające, że opiekun jest pracownikiem podmiotu przyjmującego na staż, 

 potwierdzające, że pracownik został wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż jako 

opiekun stażysty na potrzeby projektu realizowanego przez Beneficjenta (AUO OSK „OLIMP” 

S.C.), ze wskazaniem formy, okresu (minimum 6 m-cy), wymiaru zatrudnienia/ wykonywania 

obowiązków i wysokości wynagrodzenia zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji (np. aneks do umowy, 

oddelegowanie, przyznanie dodatku do wynagrodzenia itp.), 

 potwierdzające, że wysokość wynagrodzenia opiekuna stażysty została prawidłowo wyliczona 

(z uwzględnieniem wyliczania wynagrodzenia w wysokości jak za urlop wypoczynkowy) 

w zależności od przyjętej formy (całość wynagrodzenia pracownika, proporcjonalna część 

wynagrodzenia, wysokość dodatku), 

 potwierdzające, że dokonano zapłaty wszystkich składników wynagrodzenia pracownika 

wyznaczonego na opiekuna, 

 potwierdzające, że wypełnione zostały wszystkie obowiązki opiekuna stażysty wskazane w ww. 

Wytycznych.  

8. Maksymalna wysokość refundacji kosztów wynagrodzenia/dodatku wynosi 500,00zł/m-c za opiekę nad 

pierwszym stażystą i nie więcej niż 250,00 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym 

opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami. 

9. Możliwe jest przyjmowanie uczestników projektów na staż przez osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą, a w związku z tym dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji 

opiekuna stażysty przez takie osoby. Jednak w takiej sytuacji opiekunem stażysty jest jednocześnie 
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osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie może zrezygnować z wykonywania swoich zadań 

na rzecz prowadzonej działalności. W związku z tym taka osoba może otrzymać wyłącznie dodatek, 

wynikający z opieki nad stażystą czy grupą stażystów, w wys.  500,00zł/m-c za opiekę nad pierwszym 

stażystą i nie więcej niż 250,00 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun 

może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami. Dokumenty niezbędne do 

dokonania refundacji: wniosek podmiotu przyjmującego na staż wraz z oświadczeniem, wewnętrzna 

nota obciążeniowa wystawiona przez podmiot przyjmujący na staż. 

10. Refundacja będzie dokonywana na wniosek podmiotu przyjmującego na staż, zgodnie z kolejnością 

zgłoszenia, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie projektu. 

11. Warunkiem dokonania refundacji jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa 

w Zasadach oraz dokumentacji z przebiegu stażu: dziennik stażu, sprawozdanie stażysty, opinia 

z przebiegu stażu, listy obecności. Realizator projektu (AUO OSK „OLIMP” S.C.) może wskazać dodatkowe 

dokumenty do przedłożenia, w celu dokonania prawidłowości refundacji. 

12. Wsparcie dot. realizacji stażu w ramach projektu „Kwalifikacje w zawodach deficytowych” 

nr RPLD.09.01.01-10-0027/21, realizowane zgodnie z niniejszymi Zasadami, odbywać się będzie po 

uprzednim zawarciu Porozumienia pomiędzy Beneficjentem a Organizatorem stażu. 
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