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INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW 

 

Komplet dokumentów składa się z dwóch części. Jedna część dokumentów jest przeznaczona dla Uczestnika 

Projektu a druga dla Pracodawcy, u którego odbywany będzie staż. 

 

Na dokumentach tam gdzie jest miejsce na: 

- podpis/pieczęć BENEFICJENTA – wypełnia firma STAWIL 

- podpis uczestnika/ uczestnika projektu/ stażysty – wypełnia osoba biorąca udział w projekcie – stażysta 

- podpis/pieczęć ORGANIZATORA/ PRACODAWCY – wypełnia przedstawiciel firmy, która będzie przyjmować 

uczestnika na staż 

- podpis OPIEKUNA – wypełnia opiekun stażysty (jeśli organizator stażu wyznaczy siebie jako opiekuna to 

podpisuje się w miejscu przeznaczonym i dla opiekuna i dla organizatora stażu). 

 

UWAGA: Na żadnym z dokumentów dostarczanych do firmy STAWIL nie można używać korektora. W 

przypadku pomyłki należy przekreślić błędny zapis i zaparafować. 

Jeżeli dołączane są kopie dokumentów – wszystkie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

 

I. KOLEJNOŚĆ WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW – cz. I dokumenty przed zawarciem umowy stażowej 

 

Uczestnik powinien przed podjęciem stażu odbyć poradnictwo zawodowe realizowane z doradcą 

zawodowym. Dopiero po odbyciu poradnictwa można wykonać badania lekarskie i rozpocząć staż. 

 

1. Pracodawca najpierw wypełnia wniosek o zawarcie umowy stażowej oraz program stażu – na obydwu 

dokumentach wypełnia wszystkie pola. Do dokumentów należy dołączyć: 

- aktualne (tj. z ostatnich 3 miesięcy) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można załączyć wydruk ze strony: https://prod.ceidg.gov.pl  

lub https://ekrs.ms.gov.pl/ ) 

- lub kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby 

upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy,  

- w przypadku spółki cywilnej – kserokopię umowy spółki,  

c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (można załączyć wydruk ze strony: 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl). 

 

2. Następnie pracodawca wypełnia dane na skierowaniu we współpracy z uczestnikiem. Należy wpisać dane 

uczestnika oraz dane dotyczące firmy a także nazwę stanowiska pracy i zaznaczyć ew. czynniki szkodliwe (np. 

„praca do 6 godzin przed komputerem”). Na str. 2 jest instrukcja dot. wypełniania poszczególnych pól na 

skierowaniu. NIE WPISYWAĆ miejscowości oraz daty a także pól przeznaczonych do podpisu dla Beneficjenta. 

 

Wypełnione, wymienione wcześniej dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie do firmy STAWIL w celu 

zweryfikowania ich poprawności oraz podpisania skierowania przez Beneficjenta. 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ekrs.ms.gov.pl/
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/
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Badania lekarskie są finansowane przez firmę STAWIL w związku z tym po podpisaniu skierowania należy 

zgłosić się najpierw do firmy STAWIL a później WYŁĄCZNIE do wskazanej przychodni tj.: Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie – Przychodnia WSK, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. 

 

Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego można podpisywać umowę stażową i rozpoczynać staż (jeżeli np. 

orzeczenie zostało wystawione 10.01.2019, to staż można zacząć w terminie 11.01.2018).  

Fakt rozpoczęcia stażu należy niezwłocznie zgłosić (np. telefonicznie) do firmy STAWIL. Jest to bardzo 

ważne, ponieważ od tego dnia firma musi zgłosić uczestnika do ubezpieczenia. 

 

3. Regulamin rekrutacji pracodawców – jest to dokument dla pracodawcy i zostaje u pracodawcy do wglądu. 

 

II. KOLEJNOŚĆ WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW – cz. II dokumenty związane z zawarciem umowy 

stażowej 

 

Na umowie NIE WPISYWAĆ: nr umowy i daty jej zawarcia; 

 

1. Umowa w 3 egzemplarzach (1 dla Uczestnika, 1 dla Pracodawcy i 1 dla Beneficjenta tj. firmy STAWIL) – 

wszystkie egzemplarze muszą być podpisane przez Uczestnika (podpis) i Pracodawcę (pieczęć + podpis) i 

niezwłocznie dostarczone do firmy STAWIL. Wypełnione muszą być wszystkie wykropkowane miejsca: 

 

a) w miejscu przeznaczonym dla Organizatora stażu należy wpisać pełną nazwę firmy; z siedzibą w – wpisać 

pełny adres tj. miejscowość, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, pocztę (miejscowość), NIP, REGON, 

reprezentowaną przez – podać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję (np. Jan Kowalski – Właściciel firmy). 

 

b) w miejscu przeznaczonym dla Uczestnika należy wpisać imię i nazwisko, następnie adres zamieszkania tj. 

miejscowość, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy oraz pocztę (miejscowość).  

 

c) inne miejsca do wypełnienia: § 1 – okres odbywania stażu, miejsce odbywania stażu (podać nazwę firmy i 

adres), § 6 ust. 4 pkt. 2 – podać imię, nazwisko i telefon oraz adres e-mail osoby do kontaktu/ § 6 ust. 5 – 

podać imię i nazwisko, wykształcenie i stanowisko Opiekuna stażu. 

 

2. Załączniki do umowy 

Do umowy zostały załączone: lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych, sprawozdanie z przebiegu 

stażu, opinia pracodawcy, oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia, skierowanie na badania 

lekarskie, kopia programu stażowego; 

 

Dla Uczestnika są przeznaczone dokumenty: 

- umowa 1-egz.,  

- lista obecności – należy ją skserować na każdy miesiąc odbywania stażu i  przesyłać oryginał do firmy 

STAWIL do 5 dnia każdego miesiąca,  

- wniosek o udzielenie dni wolnych – należy dołączyć do listy obecności, 



 

BIURO PROJEKTU:  

STAWIL Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 

stazplus2@stawil.pl  |  www.stazplusdwa.stawil.pl 

 

 

 

- sprawozdanie z przebiegu stażu – należy wypełnić po zakończeniu stażu i odesłać do firmy STAWIL po 

zakończeniu stażu, 

 

Dla Pracodawcy są przeznaczone: 

- umowa 1-egz., 

- opinia pracodawcy – należy wypełnić po zakończeniu stażu i przesłać do firmy STAWIL, 

- oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia – należy wypełniać co miesiąc lub co dwa miesiące i 

przesyłać wraz z wystawioną do dokumentu notą obciążeniową oraz potwierdzeniem przelewu pocztą na adres 

firmy po opłaceniu składek (lub w przypadku gdy Opiekunem jest Właściciel – niezwłocznie po wypełnieniu). 

 

Wszystkie wymienione wzory dokumentów są dostępne w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej: 

www.stazplusdwa.stawil.pl  

 

 

http://www.stazplusdwa.stawil.pl/

