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(pieczęć firmowa 
pracodawcy) 

   (miejscowość, data) 

WSTĘPNY WNIOSEK 
O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH PROJEKTU  

pn. „Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18 
 

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY:  

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

 .............................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby, numer telefonu, e-mail) 

REGON: ……………………………….., NIP: ……………………………….., rodzaj działalności:  ................................................. 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pracodawcę: ............................................................................................ 

Osoba do kontaktu, tel. kontaktowy: .................................................................................................................... 

 

II. PRZYJMUJĄCY NA STAŻ POSIADA KANDYDATA NA STAŻ:   TAK  �  NIE  � 
W przypadku nie posiadania własnego kandydata, Pracodawca zgadza się na otrzymanie od Projektodawcy (Podkarpackiej Fundacji 

Rozwoju) kandydatur osób zrekrutowanych w ramach Projektu. 

 
III. ZAWÓD/NAZWA STANOWISKA którego staż ma dotyczyć: 

 .............................................................................................................................................................................. 
(nazwa stanowiska, oraz nazwa zawodu zgodna z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) 

 
IV. OKRES ODBYWANIA STAŻU: Od: ……………………………… przez 6 miesięcy tj. do: ………………………………………… 

 

V. ORGANIZACJA: 
Miejsce odbywania stażu (adres): .......................................................................................................................... 

Godziny odbywania stażu: ..................................................................................................................................... 

Minimalne kwalifikacje do podjęcia stażu: ............................................................................................................ 

 

VI. PROGRAM STAŻU 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ZADAŃ, JAKIE BĘDĄ WYKONYWANE PODCZAS STAŻU PRZEZ STAŻYSTĘ: 
Realizacja zaproponowanego programu stażu powinna umożliwić kandydatom zdobycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych w zawodzie objętym stażem, zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy pozwalających na samodzielne 

wykonywanie pracy po zakończeniu stażu 

 

1. Zakres obowiązków wykonywanych w trakcie odbywania stażu – proszę wpisać w tabeli na nast. str. 
(program powinien obejmować przeszkolenie BHP i P.Poż przez uprawnioną osobę lub instytucję) 
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L.p. PROGRAM STAŻU 
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  (Podpis i pieczęć imienna Pracodawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym, oświadczam, iż: 
- reprezentowany przeze mnie zakład pracy/przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości i nie jest w trakcie 
zwolnień grupowych; 
- znane mi są przepisy ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2018 poz. 1265 – tekst 
jednolity), oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 nr 142, poz. 1160); 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO) 
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dn. 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U 2018 poz. 1600 
– tekst jednolity), oświadczam, iż dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 

(Miejscowość, data)   (Podpis i pieczęć imienna Pracodawcy) 
 
 
Informujemy, że administratorem udostępnianych na etapie składania wniosku danych osobowych jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju, 36-001 Trzebownisko 928B. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku uznania iż przetwarzanie danych osobowych 

przez administratora narusza przepisy RODO. Podane dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku, przez okres nie dłuższy niż potrzebny do jego rozpatrzenia i 

ewentualnej realizacji umowy zawartej w następstwie pozytywnego jego rozpatrzenia. Więcej informacji na stronie internetowej administratora bądź w biurze projektu. 

 


