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UCHWAŁA NR XXXVI/239/2013
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski
w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 595) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach
projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/239/2013
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Regulamin udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Beneficjent: Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego
w Małopolsce”
Partner:
Powiat Chrzanowski
Realizator:
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa i z budżetu Powiatu
Chrzanowskiego.
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
§ 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
1) Powiat - Powiat Chrzanowski,
2) Projekt MKZ – projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z udziałem Powiatu Chrzanowskiego jako
Partnerem.
3) Realizator – Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, z siedzibą: 32-500 Chrzanów,
ul. Focha 3, które na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu, realizuje Projekt MKZ.
4) Sz koła (Szkoły) – szkołę(szkoły) ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie zawodowe mającą siedzibę
na terenie Powiatu, rozumianą odpowiednio:
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Chrzanowie.
32-500 Chrzanów, ul. Paderewskiego 5.
b) Zespół Szkół Techniczno–Usługowych w Trzebini. 32-541 Trzebinia, ul. Gwarków 3.
c) Zespół Szkół Ekonomiczno–Chemicznych w Trzebini. 32-540 Trzebinia, ul. Krakowska 12
d) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27.
e) Zespół Szkół w Libiążu. 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 3
5) Regulamin – Regulamin udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach Projektu
MKZ.
6) Regulamin rekrutacji - Regulamin rekrutacji uczniów do odbycia stażu w przedsiębiorstwie
z możliwością otrzymania stypendium stażowego w ramach projektu MKZ wprowadzony Zarządzeniem nr
23/2013 z dnia 04.06.2013r. Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.
7) Staż – forma nabywania umiejętności praktycznych przez ucznia w przedsiębiorstwie w dni wolne od zajęć
szkolnych, która zakresem wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej realizowany w ramach
projektu MKZ.
8) Stażysta – uczeń/uczennica, który odbywa lub odbył staż w ramach Projektu MKZ.
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9) Stypendium stażowe (Stypendium) – kwota środków możliwa do wypłacenia uczniowi za staż odbyty
u przedsiębiorcy zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Wysokość stypendium
uchwala Rada Powiatu Chrzanowskiego. Wysokość stypendium nie może przekroczyć minimalnej kwoty
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10) Wniosek – Wniosek o przyznanie stypendium stażowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce”, który składa stażysta ubiegający się o udzielenie stypendium stażowego
po ukończeniu stażu.
11) Wnioskodawca – stażysta, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 10.
12) Dziennik stażu – dokument potwierdzający odbycie stażu oraz zrealizowanie założonego programu.
13) Opiekun stażu – osoba merytorycznie odpowiedzialna za przebieg stażu stosownie do zawartych umów
i porozumień, prowadząca nadzór nad realizacją stażu.
14) Komisja Stypendialna (Komisja) – Komisja powołana zarządzeniem przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego do oceny wniosków i przyznania stypendium.
15) Umowa na realizację stażu – umowa zawarta pomiędzy Powiatem Chrzanowskim - Powiatowym
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie – realizatorem projektu „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce” a uczniem, która reguluje warunki odbywania stażu u przedsiębiorcy
w ramach Projektu MKZ.
§ 2. 1. Regulamin określa zasady udzielania i wypłaty stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski
w ramach Projektu MKZ.
2. Stypendium współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiatu
Chrzanowskiego.
3. Stypendium stażowe przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie zawodowe, o których mowa w §1 ust. 4, którzy odbyli staż u przedsiębiorcy celem umożliwienia im
wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w naturalnym środowisku pracy.
Zasady przyznawania stypendiów
§ 3. 1. O stypendium może ubiegać się stażysta, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) został zakwalifikowany do odbycia stażu zgodnie z Regulaminem rekrutacji,
2) ukończył staż, o którym mowa w § 1 ust. 7, zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w § 1 ust. 15.
3) Przedłożył w terminie do 10 dni od dnia zakończenia stażu, wypełniony Wniosek, o którym mowa
w § 1 ust. 10, zgodnie z warunkami określonymi w § 4. Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
2. Stypendia stażowe przydziela się zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu w Powiecie
Chrzanowskim w danym roku budżetowym.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium stażowego wypełnia się po odbyciu stażu.
2. Wniosek wypełnia i podpisuje stażysta. Wniosek podpisuje również rodzic/prawny opiekun stażysty,
jeśli jest wskazany w umowie jako właściciel konta, na które będzie dokonywany przelew stypendium
stażowego.
3. Załącznikami do Wniosku są:
1) Dziennik stażu, wypełniony przez ucznia i podpisany przez uprawnione osoby. Wzór Dziennika stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2) Karta czasu odbywania stażu - wypełniona przez ucznia i podpisana przez uprawnione osoby. Wzór Karty
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3) Certyfikat odbycia stażu - wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby. Wzór Certyfikatu stanowi
Załącznik nr 4 do Regulaminu.
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4. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3 oraz w § 3 ust. 1.3 można pobrać w siedzibie Realizatora
Projektu MKZ lub za pośrednictwem strony internetowej www.pcku.powiat-chrzanowski.pl .
Tryb ubiegania się o stypendium
§ 5. 1. Stażysta, który spełnił warunki opisane w § 3 może ubiegać się o wypłacenie stypendium stażowego.
2. Stażysta składa wypełniony i podpisany Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami
w siedzibie Realizatora Projektu MKZ do 10 dni od dnia zakończenia stażu u przedsiębiorcy.
3. Termin, o którym mowa w ust.2 liczony jest od pierwszego dnia następującego po dniu zakończenia
stażu i upływa po 10 dniach. Dzień dziesiąty jest ostatnim dniem, w którym Realizator przyjmuje Wnioski.
Jeśli termin upływa w sobotę lub niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, Wniosek należy złożyć
w pierwszym roboczym dniu następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy, w którym ten termin
upłynął.
4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej, w zaklejonej, zaadresowanej kopercie
zawierającej dane identyfikacyjne nadawcy (w lewym górnym rogu koperty: Imię i Nazwisko Stażysty oraz
jego adres) oraz adres Realizatora Projektu MKZ, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. Ponadto
na kopercie należy dodać zapis: „Projekt MKZ. Stypendium stażowe”. Dokumenty można złożyć osobiście
w siedzibie Realizatora Projektu MKZ lub przesłać kurierem lub pocztą – listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
5. Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie będą rozpatrywane.
Ocena wniosków
§ 6. 1. Ocena wniosków składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną wniosków,
którą przeprowadza Sekretarz Komisji. Drugi etap obejmuje ocenę merytoryczną, którą przeprowadza Komisja
Stypendialna.
2. Ocena formalna, polega na weryfikacji wniosku pod kątem spełnienia wymogów formalnych
tj. czy Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku, na podstawie kryteriów, o których mowa
w § 3 ust. 1, czy dokumentacja jest kompletna i podpisana przez uprawnione osoby.
3. Na etapie oceny formalnej, Sekretarz Komisji wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
w przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, wyznaczając termin na uzupełnienie
wniosku nie dłuższy niż 5 dni. Wezwanie dostarcza się Wnioskodawcy w trybie określonym w § 6 ust. 12.
4. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnienia wniosku tylko raz.
5. Wnioski, które po uzupełnieniu będą w dalszym ciągu zawierały braki formalne oraz wnioski
uzupełnione po terminie, o którym mowa w ust. 2 otrzymają negatywną ocenę formalną.
6. Sekretarz Komisji przedstawia wyniki oceny formalnej na posiedzeniu Komisji.
7. W szczególnych przypadkach, Komisja może przeprowadzić ocenę formalną wniosku i po pozytywnej
ocenie dopuścić do oceny merytorycznej.
8. Komisja Stypendialna przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków i podejmuje decyzję o udzieleniu
lub odmowie udzielenia Wnioskodawcy stypendium stażowego w wysokości określonej na podstawie § 7.
9. Odmowa przyznania Wnioskodawcy stypendium stażowego oraz przyznanie stypendium w wysokości
niższej niż wymieniona w § 7 ust. 1. wymaga uzasadnienia Komisji.
10. Komisji Stypendialnej jest protokołowane. Protokół zawiera istotne ustalenia podejmowane przez
Komisję, w tym m.in. listę wnioskodawców, którzy uzyskali stypendium stażowe, listę wnioskodawców, którzy
nie uzyskali stypendium stażowego oraz listę wnioskodawców, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny
formalnej.
11. Protokół w części dotyczącej danych osobowych wnioskodawców jest niejawny. Dane osobowe
wnioskodawców mogą być udostępnione za ich zgodą lub bez ich zgody organom lub osobom do tego
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
12. O decyzji Komisji Stypendialnej wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie, e-mailem wysłanym
na konto (adres) poczty elektronicznej wskazane w Umowie.
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Wpłata stypendium
§ 7. 1. Wysokość stypendium stażowego ustala się na poziomie:
1) Kwota netto, wypłacana stażyście na konto bankowe: 1009,42 zł
2) Kwota brutto (ze składkami pracownika): 1250,00 zł
2. Stypendium stażowe w wysokości, o której mowa w ust. 1 stanowi nieprzekraczalny limit, który może
być wypłacony jednemu stażyście.
3. Stypendium stażowe w pełnej wysokości, o której mowa w ust. 1 przysługuje stażyście, który odbył staż
w wymiarze, nie mniejszym niż 160 godz. (1 godz. = 60 min.).
4. Stypendium stażowe ulega obniżeniu w sposób proporcjonalny na zasadach uregulowanych w Umowie,
o której mowa w § 1 ust. 15.
5. Stypendium stażowe, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje stażyście, który nie ukończył stażu
lub naruszył zasady określone w Umowie, o której mowa w § 1 ust. 15, skutkujące jej rozwiązaniem lub utratą
stypendium.
6. Rozliczenie wymiaru godzinowego stażu odbywa się w okresie jednego miesiąca (31 dni) liczonych
od dnia rozpoczęcia stażu włącznie z tym dniem, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z pracodawcą.
7. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany w Umowie, o której mowa w § 1 ust.15.
8. Właścicielem rachunku, o którym mowa w ust. 7 powinien być uczeń, a w przypadku, gdy uczeń
nie posiada rachunku bankowego jego rodzic lub opiekun prawny.
Kontrola
§ 8. 1. Uczeń przez cały okres trwania stażu może zostać poddany kontroli w miejscu odbywania stażu.
2. Każdy ujawniony przypadek niezgodności realizacji stażu z Umową, będzie rozpatrywany indywidualnie
i może skutkować odebraniem prawa do ubiegania się o wypłatę stypendium.
Postanowienia końcowe
§ 9. Realizator udostępnia treść Regulaminu oraz informacje związane z realizacją staży na stronie
internetowej www.pcku.powiat-chrzanowski.pl , w zakładce Projekty unijne.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu
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Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

