
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Staże i praktyki zagraniczne dla osób 

kształcących się i szkolących zawodowo 

Zarządzanie projektami IVT 

Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 

Priorytet 3 – Wysoka jakość systemu oświaty 
Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie 
Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie 
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(…) Akceptacja projektu do realizacji  

  Kontraktowanie 

Realizacja projektu  

(Ewentualne raporty ad hoc) 

  Przekazanie I transzy na realizację projektu (max. 80% grantu)  

Zatwierdzenie raportu końcowego przez FRSE 

Pismo od FRSE powiadamiające o zakończeniu projektu  

  Podpisanie umowy z FRSE  

Przygotowanie i złożenie raportu końcowego do FRSE (Mobility Tool)  

Analiza merytoryczna i finansowa raportu przez FRSE (45 dni)  

Płatność bilansująca (do 20% grantu). 

PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 
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PRZEKAZANIE ZALICZKI 

• Na konto: 
 

 instytucji realizującej projekt 

 organu prowadzącego --> konto instytucji realizującej projekt* np.: szkoły 
publiczne, jednostki samorządu terytorialnego 

• Rachunek bankowy: 
 

 rachunek otwarty i prowadzony w imieniu organizacji beneficjenta  przez 

instytucję bankową działająca w Polsce; 

 rachunek otwarty na potrzeby projektu. Jeżeli jest to ogólny rachunek 

firmowy beneficjenta, jest on zobowiązany do stworzenia systemu 

księgowania, zapewniającego w każdym momencie jednoznaczne 

określenie wydatków i wpływów związanych z realizowanym projektem. 

• Obowiązkowe jest prowadzenie rachunku w walucie PLN. 
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REALIZACJA PROJEKTU   

 Cele i strategia projektu  

 Współpraca z partnerem 

 Rekrutacja uczestników (umowy dwustronne)  

 Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe 

 Realizacja staży 

 Monitorowanie przebiegu staży 

 Raporty uczestników 

 Ewaluacja staży/projektu 

 Certyfikacja 

 Upowszechnianie rezultatów projektu 

B
ie

ż
ą
c
a
 e

w
a
lu

a
c
ja

 p
ro

je
k
tu

  B
ie

ż
ą
c
a
 e

w
a
lu

a
c
ja

 p
ro

je
k
tu

  



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji |www.frse.org.pl  

PARTNERSTWO 

W przypadku współdziałania z organizacjami pośredniczącymi należy 

szczegółowo opisać zasady współpracy np. osobna umowa o współpracy 

 Uwzględnienie aktywnego udziału w projekcie wszystkich partnerów 

 Uszczegółowienie programu stażu, ustalenie ostatecznych terminów 

 Uzgodnienie kwestii opieki na miejscu oraz  

    ew. wsparcia językowego 

 Monitoring realizacji programu staży 

 Certyfikacja uczestników 

 Sprawowanie kontroli nad partnerstwem  
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UCZESTNICY 

 Odpowiedni do tematyki projektu 

 Odpowiedni do charakterystyki opisanej we wniosku 

 Wybrani w drodze rekrutacji w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria 

znane potencjalnym uczestnikom (rozmowy kwalifikacyjne, ankiety, 

komisja rekrutacyjna, protokół)   

 Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

 Oświadczenie dot. przestrzegania zasady równości szans (zał. X) 
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UCZESTNICY 

 Zakaz ponownego wyjazdu tej samej osoby 

 Lista rezerwowa/procedura odwoławcza 

 Umowy o staż (umowy dwustronne) 

 Udział w przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo - językowym 
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PRZYGOTOWANIE językowe, kulturowe i  pedagogiczne 

 Związane z treścią merytoryczną projektu (uwzględniające specyfikę projektu) 

 Przeprowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

 Dopasowane do oczekiwań/profilu/potrzeb uczestników 

 Kursy językowe – z naciskiem na słownictwo zawodowe, warsztaty 

interpersonalne, zakup podręczników, słowników 

 Zakup przewodników, wejścia do muzeum, wynajęcie przewodnika, spotkanie 

integracyjne 

 Jest kluczem do powodzenia stażu – bardzo ważna jest JAKOŚĆ przygotowania 

 Dokumentacja w postaci umowy, szczegółowego programu, listy obecności 

uczestników 

 Ewaluacja programu przygotowania  
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Ewaluacja jest nierozłaczną częścią procesu zarządzania projektem 

 Powinna być prowadzona na wszystkich etapach  

 Beneficjent decyduje o wyborze obszaru i metodach ewaluacji 

 Może być prowadzona w różnorodny sposób w zależności od rodzaju projektu, 

określonego celu, czasu  

 Prowadzona za pomocą różnorodnych metod: ankiety, kwestionariusze, wywiady 

indywidualne, grupowe, obserwacja, analiza dokumentów i wykorzystanie 

wyników  

 Wymaga indywidualnego podejścia 

 Muszą być spełnione podstawowe zasady: 

• Planowanie ewaluacji 

• Zbieranie i analiza danych  

• Interpretacja danych  

EWALUACJA PROJEKTU 
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EWALUACJA 

Kryterium chronologiczne 

OCENA PROJEKTU 

Czas 
PROJEKT 

EX ANTE 

Przed 

rozpoczęciem 

projektu 

BIEŻĄCA 

W trakcie  

projektu 

EX POST 

Po zakończeniu 

projektu 

Kryterium podmiotowe 

WEWNĘTRZNA 

Przez instytucję 

realizującą projekt 

ZEWNĘTRZNA 

Przez niezależny podmiot 



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji |www.frse.org.pl  

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW 

 Upowszechnianie rezultatów nie samego projektu 

 Najpierw powstaje rezultat potem upowszechnianie 

 Rezultat: produkt, metoda, doświadczenie 

 Odbiorcy: grupa docelowa, grupa pośrednia, odbiorcy potencjalni  

 (kto w przyszłości może z tego skorzystać) 

 Harmonogram upowszechniania: w trakcie trwania projektu i po jego 

zakończeniu  

 Zaangażowanie uczestników projektu 

 Poradnik dla Wnioskodawców 
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POPRAWNA REALIZACJA PROJEKTU 

 Osiągnięcie wyznaczonych celów określonych we wniosku i (ewentualnie)  

 w formularzu zmian 

 

 Satysfakcja wszystkich uczestników 

 

 Wypełnienie zobowiązań umowy: 

  - zgodny zakres, 

  - zgodny harmonogram, 

  - stosowane zasady LdV i ogólne. 

 

 Bieżący monitoring i ocena projektu 

 

 Efektywne zarządzanie finansami 
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WIZYTY MONITORUJĄCE 

Wizyty u wybranych beneficjentów w trakcie realizacji projektu – zbieranie 

informacji o jakościowych i ilościowych aspektach zarządzania projektem  
 

 

Zagadnienia 

 Postęp realizacji a cele projektu 

 Uczestnicy 

 Partnerstwo 

 Zarządzanie projektem 

 Harmonogram 

 Program przygotowania 

 Program stażu 

 Monitorowanie i ewaluacja 

 Walidacja i certyfikacja 

 Wymiar europejski 

 Współpraca z FRSE  
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UMOWA O STAŻ = UMOWA DWUSTRONNA 

 Przed rozpoczęciem pobytu za granicą beneficjent zobowiązany jest 
podpisać umowę z uczestnikiem 
 

  Wzór umowy o staż wraz z załącznikami –  

pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki – zakładka DOKUMENTY 
 

  Umowa o staż zawiera: 

 Warunki umowy i załączniki:  

• załącznik I - Porozumienie o Programie Stażu i Karta Jakości Stażu, 

• załącznik II - Warunki ogólne 

• załącznik III – Oświadczenie uczestnika projektu (Deklaracja uczestnika) 
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ZAPISY W UMOWIE O STAŻ – WARUNKI UMOWY 

 Art. 1 - Cel finansowania 

 Art. 2.2 Czas trwania umowy - wskazuje faktyczne daty rozpoczęcia  i 

zakończenia stażu (bez podróży) 

 Art. 3 Finansowanie stażu - utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, 

przejazdy lokalne, ubezpieczenie) jednego uczestnika – kalkulacja 

dofinansowania dokonywana wg tabeli stawek dla właściwego konkursu 

 Art. 3 Zarządzanie kosztami utrzymania (dodatkowe zapisy) 

 Art. 4. Warunki płatności - określa sposób wypłaty dofinansowania 

 Art. 5 Raport końcowy - zobowiązuje uczestnika do złożenia raportu ze stażu 

 Art. 6. Konto bankowe 

 Art. 7 Obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa 

 Data i podpis uczestnika i beneficjenta 
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Art. 3 – Finansowanie stażu 

Art. 3.1. - Maksymalna wysokość dofinansowania  

w celu współfinansowania Stażu wynosi […]* EUR lub […] PLN.  

 

Art. 3.2. - Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona jako 

suma stawek wynoszących na pierwsze 2 tygodnie** … EUR lub PLN, na 

3-ci tydzień** … EUR lub PLN, na 4-ty tydzień** … EUR lub PLN 

(razem*** … EUR lub PLN). 

 

*- uwzględniamy wyłącznie koszty na utrzymanie (wyżywienie, 

zakwaterowanie, przejazdy lokalne, ubezpieczenie) na 1 uczestnika, 

**- kalkulacja dofinansowania dokonywana wg tabeli stawek dla 

właściwego konkursu, 

*** - suma stawek za kolejne tygodnie stażu, tożsama z maksymalną 

wysokością dofinansowania z art. 3.1.  
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Art. 3 – Finansowanie stażu 
 

 

 

 

Art. 3.2 – propozycje modyfikacji artykułu w zależności od długości stażu 
 
 

  staż trwa krócej niż 3 lub 4 tyg. można usunąć zapis o stawce na 3 i 4 tydzień 
 

  staż trwa powyżej 13 tyg.  - proponowany zapis: 
 

Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona jako suma stawek 

wynoszących na pierwsze 13 tygodni … EUR/PLN, na 14-ty tydzień … EUR/PLN, na 

15-ty tydzień … EUR/PLN (razem … EUR/PLN). 

 

  beneficjent umowy nie wnioskował o maksymalne stawki na utrzymanie – 

proponowany zapis: 
 

Ostateczna kwota dofinansowania wynosi zgodnie z wnioskowanym budżetem … 

EUR/PLN na uczestnika na … tygodnie. 
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ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA - OPCJONALNE ZAPISY 

Art. 3 Finansowanie stażu – opcje do dodania 
 

  Organizacja wysyłająca zobowiązuje się dokonać w imieniu uczestnika opłat 

związanych z kosztami podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubrania roboczego, 

etc.  
 

  Org. wysyłająca zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej 

(pakiet podstawowy OC, NW, KL: polisa indywidualna lub zbiorcza-imienna) na 

okres wyjazdu objęty umową na rzecz uczestnika ze środków przyznanych 

uczestnikowi na utrzymanie. Polisa zostanie przekazana uczestnikowi przed 

wyjazdem. 
 

  Uczestnik otrzyma kieszonkowe gotówką w kwocie …. EUR/PLN za 

pokwitowaniem przez obie strony. 
 

  Org. wysyłająca przekaże na rachunek bankowy instytucji przyjmującej/ 

pośredniczącej kwotę ... EUR/PLN na pokrycie kosztów utrzymania 

uczestnika/uczestników, która obejmuje koszty: noclegów w terminie … oraz 

wyżywienia (wymienić liczbę posiłków i dni, w których zostały opłacone) 
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Załącznik II - POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU:  

 Integralna część umowy o staż 

 Powinno zawierać m.in. opis umiejętności i kwalifikacji, szczegółowy program 

stażu i opis zadań stażysty, sposoby monitorowania, ewaluacji i walidacji 

stażu 

 Program stażu uzgodniony pomiędzy instytucją wysyłającą, a organizacją 

przyjmującą  

 Program stażu wspólny dla wszystkich uczestników stażu lub 

zindywidualizowany w zakresie treści stażu w zależności od potrzeb 

uczestników 

 Porozumienie musi być podpisane przez wszystkie zaangażowane strony 

-  osobę kontaktową instytucji wysyłającej (np. przedstawiciela 

prawnego/koordynatora projektu) 

- osobę kontaktową w instytucji przyjmującej 

- ewentualnie przedstawiciela organizacji pośredniczącej 
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Załącznik II - POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU 

DANE UCZESTNIKA 
Nazwisko i imię uczestnika       
Dziedzina kształcenia zawodowego       
Instytucja wysyłająca (nazwa, adres)        

Osoba do kontaktu (nazwisko, stanowisko, e-mail, tel.)       
  

II. OPIS PROPONOWANEGO PROGRAMU STAŻU ZA GRANICĄ 
Organizacja przyjmująca (nazwa, adres)       
Osoba do kontaktu (nazwisko, stanowisko, e-mail, tel.)       
  

Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia stażu       
  

Wiedza, umiejętności i kwalifikacje, jakie mają zostać nabyte 
Szczegółowy program stażu 
Zadania stażysty 
Monitorowanie i opieka mentorska nad uczestnikiem 
Ewaluacja i walidacja stażu 
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Załącznik II - POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU 
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KARTA JAKOŚCI STAŻU i WARUNKI OGÓLNE 
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ZAŁ. III – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 Prosimy nie modyfikować i 

uzupełniać  dokumentu.  

 

 Dokument czytelnie 

podpisuje wyłącznie Uczestnik 

projektu. 

 

 W przypadku deklaracji 

uczestnictwa osoby 

małoletniej oświadczenie 

powinno zostać podpisane 

przez jej prawnego opiekuna. 
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ZASADY PRZYGOTOWANIA UMOWY O STAŻ 

 Przygotowana dla każdego uczestnika, przed rozpoczęciem stażu zawodowego 

 2 egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron 

 Sporządzona wg wzoru  

 Niedopuszczalne wykreślanie zapisów w umowie 

 W przypadku, gdy jakikolwiek z zapisów (artykułów) umowy nie ma 

zastosowania – należy treść zapisu zachować w oryginale umowy dwustronnej 

z zaznaczeniem – nie dotyczy 

 Dopuszczalne rozbudowanie umowy o artykuły, których uregulowanie jest 

ważne z punktu widzenia beneficjenta np. dotyczących wypłacenia 

uczestnikowi kieszonkowego  

 Beneficjent dokonuje wyboru waluty w jakiej będzie przekazane 

dofinansowanie dla uczestników projektu - PLN lub EUR.  
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ZASADY PRZYGOTOWANIA UMOWY O STAŻ 

 

 Umowę i załączniki należy przygotować w języku polskim, dodatkowo możliwe 

przygotowanie umowy w języku obcym 

 Umowa w języku angielskim dostępna na stronie http://pokl.frse.org.pl/staze-i-
praktyki  -zakładka DOKUMENTY 

 W przypadku uczniów niepełnoletnich umowę powinien podpisać także prawny 

opiekun 

 Data podpisania umowy – ręcznie wpisana faktyczna data podpisania 

dokumentu przez każdą ze stron 

 Po podpisaniu Umowy o staż i załączników przez Uczestników danej grupy, 

przed jej wyjazdem na staż, należy odesłać do FRSE w oryginale zał. III tj. 

oświadczenia uczestników projektu 

 

 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI 

 Zakup książek, słowników, publikacji z kosztów przygotowania k-p-j dla 

wszystkich uczestników 

 Kieszonkowe dla uczestników (utrzymanie) – imienna lista potwierdzająca 

odbiór gotówki lub wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie przelewu 

 Tłumaczenie umowy o staż wraz z załącznikami – koszty zarządzania 

 Ponowny udział osób, które już raz uczestniczyły w stażu w ramach programu 

LdV jest działaniem niedozwolonym 

 Program przygotowania k-p-j nie może się odbywać kosztem czasu 

przeznaczonego na staż zawodowy (tydzień odnosi się do co najmniej pełnych 

pięciu dni roboczych); przygotowanie może być realizowane wyłącznie poza 

godzinami stażu 
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PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI cd. 

 Staż jest rozumiany jako pobyt ciągły za granicą, a przerywanie stażu i powrót 

do kraju jest działaniem niedozwolonym 

 Wymiany opiekunów podczas trwania stażu – kategoria zarządzanie 

 W stażach, które początkowo miały się odbyć w kraju droższym,  

a w rezultacie odbyły się w kraju tańszym uznaje się stawkę kraju tańszego, a 

w stażach, które początkowo miały się odbyć w kraju tańszym, a w rezultacie 
odbyły się w droższym pozostaje  stawka kraju tańszego  

 W żadnej kategorii wydatków (zarządzanie, utrzymanie, przygotowanie) 

nie wolno przekraczać limitu przyznanego pojedynczemu uczestnikowi 

 Kierowanie korespondencji do opiekuna projektu, ze wskazaniem numeru 

projektu 
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 Strona internetowa – http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki  
 

 Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów 
 

 Konsultacje telefoniczne, e-mailowe z pracownikami FRSE 
Emilia Halemba – 22 46 31 671 

Agata Kłopotowska - 22 46 31 673 

Agata Hernik – Ślusarczyk - 22 46 31 675 

Dagmara Gołdzińska - 22 46 31 674 

Wojciech Zawadzki - 22 46 31 672 
 

 Konsultacje w siedzibie FRSE 
 

 Wizyty monitorujące i kontrolne 
 

METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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