Poznań, 01.05.2014 r.
Informacja dot. Oświadczenia o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym opiekuna/stażysty
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez Minister
Infrastruktury i Rozwoju, zawartymi w dokumencie „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” z dn. 2 kwietnia 2014 r., warunkiem podpisania umowy zarówno ze stażystą, jak i z
opiekunem stażu realizowanego w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki” będzie podpisanie
oświadczeń o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym. Wymóg ten obowiązuje przy umowach
podpisywanych od dnia 1 maja 2014 roku.
W miesiącach, w których odbywa się staż łączne zaangażowanie zawodowe (wynikające z
jakiejkolwiek aktywności zawodowej1) stażysty/opiekuna nie może przekraczać 240 godzin
miesięcznie.
Oświadczenie podpisywane będzie przed stażem, a następnie stażysta/opiekun przekazywać będzie
oświadczenie (po zakończeniu danego miesiąca stażu), o łącznym miesięcznym zaangażowaniu
zawodowym.
Stażyści/kandydaci na staże są zobowiązani do złożenia:
- Oświadczenie przy składaniu wniosku aplikacyjnego – Załącznik nr 1 (podpisują kandydaci)
- Oświadczenie przy podpisywaniu umowy o staż – Załącznik nr 2 (podpisują stażyści)
- Comiesięczne oświadczenie o zaangażowaniu w danym miesiącu – Załącznik nr 3 (podpisują stażyści)
Opiekunowie są zobowiązani do złożenia:
- Oświadczenie przy podpisywaniu umowy-zlecenia – Załącznik nr 2
- Comiesięczne oświadczenie o zaangażowaniu w danym miesiącu – Załącznik nr 3
Szczegóły oraz treści oświadczeń znajdziecie Państwo w plikach zamieszczonych poniżej
(Załączniki nr 1, 2 oraz 3).
Uprzejmie prosimy Pracodawców planujących przyjęcie nowych stażystów o wzięcie pod
uwagę przy wyborze opiekunów dla stażystów konieczności podpisywania powyższych
oświadczeń. Jeżeli łączne zaangażowanie zawodowe opiekuna przekroczy 240 godzin w danym
miesiącu – będzie to skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia lub całkowitym brakiem wypłaty
wynagrodzenia.
Prosimy jednak pamiętać, iż czas poświęcany na opiekę nad stażystą jest mniejszy, niż czas pracy
stażysty. Przykładowo, miesięczne zaangażowanie osoby zatrudnionej na jeden pełny etat waha się
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(w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu roku) od 144 do 184 godzin miesięcznie.
Zatem na opiekę nad stażystą pozostaje wystarczająca liczba godzin.
Szczególną uwagę na powyższe zmiany przepisów powinni zwrócić opiekunowie, których
aktywność zawodowa obejmuje dodatkową pracę poza pracą na pełen etat lub osoby prowadzące
działalność gospodarczą.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z opiekunem
merytorycznym staży.
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