Umowa stażu nr …/…/…..
z dnia …………..
odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „
Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.3 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. na podstawie umowy nr UDA-POKL-04.03.00-00080/12-00, o dofinansowanie Projektu pt. „Europa 2020. Podejmij wyzwanie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zawarta pomiędzy:
1.

Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225
Rzeszów, dalej zwaną “Uczelnią”, reprezentowaną przez Dyrektora Organizacyjnego Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Romana Fedynę, działającego na mocy pełnomocnictwa,
a

2.

Nazwa:
Adres:
e-mail:
tel.
reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej):
zwanego dalej „Przedsiębiorcą”
a

3.

Imię Nazwisko Studenta/Studentki:
Numer albumu:
Rok studiów:
Kierunek studiów:
Adres:
e-mail:
tel.
zwanym/ą dalej „Studentem”

„Europa 2020. Podejmij wyzwanie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Art. 1 - PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbywanie stażu u Przedsiębiorcy przez Studenta Uczelni.
2. Umowę zawarto na czas określony, tj. od ………………… do ………………………….
Art. 2 – ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY
1. Uczelnia na podstawie przebiegu procesu rekrutacji i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
kieruje do Przedsiębiorcy ……………………………. celem odbycia stażu Studenta
……………………..
2. Student odbywać będzie staż u Przedsiębiorcy w terminie od …………………. do …………………...
Zakres prac Studenta ustala Przedsiębiorca („Programu stażu” – zał. nr 1 oraz ,,Harmonogram prac
stażysty – zał. nr 4).
3. Opiekunem stażu odbywanego na podstawie niniejszej umowy ze strony Uczelni jest Koordynatora ds.
staży studenckich Wojciech Pitura.
4. Za realizację stażu ze strony Przedsiębiorcy odpowiedzialny jest wskazany przez firmę opiekun
…………………………….
(tel.
………………………..,
e-mail:
………………………………………..).
5. Opiekun stażysty ze strony Przedsiębiorcy pobiera wynagrodzenie w kwocie łącznej 800 zł (słownie:
osiemset złotych) brutto.
6. Program stażu określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. Program staży
opracuje każdorazowo opiekun ze strony Przedsiębiorcy, indywidualnie dla każdego Studenta.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia stażu, w
szczególności do:
a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i materiałów
niezbędnych do realizacji stażu;
b) zapoznania Studenta z jego obowiązkami i uprawnieniami, zakresem zadań wykonywanych przez
Studenta, zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o
ochronie handlowej informacji prawnie chronionej, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;
c) nadzoru nad wykonywaniem przez Studenta zadań związanych z realizacją stażu;
d) zapewnienie Studentowi na czas odbywania stażu sprzętu ochrony osobistej zgodnie ze
stanowiskiem pracy.
8. W okresie stażu Uczelnia nie ponosi kosztów ubezpieczenia Studenta od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Student ma obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć się na czas trwania stażu, od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Student zobowiązuje się do:
a) Przestrzegania zasad odbywania stażu określonych przez Uczelnię zawartych w niniejszej umowie.
b) Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz odpowiednim regulaminem staży.
c) Należytego wykonywania obowiązków związanych z realizacją stażu zgodnie z regulaminem oraz
programem stażu.
d) Wykonywania poleceń Przedsiębiorcy oraz opiekuna staży w zakresie czynności objętych programem
stażu.
e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących u Przedsiębiorcy.
f) Nie ujawniania informacji poufnych, w tym w szczególności stanowiących informacje prawnie
chronione w tym tajemnicę handlową Przedsiębiorcy, z którymi Student zapozna się w trakcie
odbywania stażu. Jeśli jest to wymagane wewnętrznymi przepisami firmy student zobowiązany jest do
podpisania umowy o poufności z przedsiębiorcą.
g) Przeniesienia na Zakład Pracy, w którym realizuje staż, całość autorskich praw majątkowych do
wszelkich efektów prowadzonych w ramach stażu prac, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
ze zm.)
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Art. 3 - STYPENDIUM STAŻOWE
1. Strony zgodnie ustalają łączną liczbę godzin stażu w wysokości 240 godzin (min. 20godzin tygodniowo)
w przypadku stażu krajowego i 360 godzin (min. 30 godzin tygodniowo) w przypadku stażu
zagranicznego.
2. Za okres trwania stażu Uczelnia będzie wypłacać Studentowi stypendium stażowe. Razem kwota
wypłaconego stypendium wynosić będzie*:
- w przypadku staży krajowych 4560 zł (240godz. x 19 zł/ godz.) (słownie: cztery tysiące pięćset
sześćdziesiąt zł 00/100 zł) w tym składki.
- w przypadku staży zagranicznych 9720 zł (360 godz. x 27zł/ godz.) (słownie: dziewięć tysięcy
siedemset dwadzieścia zł 00/100 zł).
3. Stypendium wypłacone będzie w transzach (po każdym zrealizowanym miesiącu stażu).
4. Stypendium wypłacone zostanie na pisemny wniosek Studenta po jego złożeniu u Koordynatora ds.
staży studenckich. Razem z wnioskiem o wypłatę transzy, Student zobowiązany jest do złożenia
potwierdzonych przez Przedsiębiorcę list obecności za odpowiedni okres. Wypłata stypendium
stażowego dokonywana jest przez Kwesturę WSIiZ raz w miesiącu - 14 dnia miesiąca (lub następnego
dnia roboczego jeżeli 14-ty jest dniem wolnym od pracy).
5. Stypendium będzie przekazywane na rachunek bankowy Studenta:
o Nazwa Banku: …………………………..
o Nr konta: ………………………………………..
6. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wypłaty stypendium w innych terminach niż określonych w art. 3
ust. 4, w zależności od dostępności środków na rachunku projektu, przekazanych przez Instytucję
Pośredniczącą z tytułu realizacji niniejszego Projektu.
7. Osoby odbywające staż za granicą mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów dojazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca odbywania stażu oraz z powrotem na zasadach określonych w Regulaminie
staży studenckich.
* wybrać właściwe
Art. 4 - WARUNKI WSTRZYMANIA STYPENDIUM
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty stypendium stażowego w przypadku nie
realizowania programu stażu określonego umową i regulaminem, o których mowa w Art. 1 i 2.
2. Nie realizowanie stażu zgodnie z Umową i Regulaminem, o którym mowa w Art. 1 i 2, uznaje się za
istotne naruszenie niniejszej umowy.
3. W przypadku określonym w ust. 2, Student zobowiązuje się do zwrotu Uczelni wszystkich środków
finansowych otrzymanych i wypłaconych z tytułu udziału w stażu zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
Art. 5 - WARUNKI OGÓLNE
1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez każdą ze stron.
3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez każdą ze stron.
Za Studenta

Za Przedsiębiorcę
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..................................................................
Podpis

............................................................
Podpis
Pieczęć Przedsiębiorcy

Za Uczelnię
Roman Fedyna
..................................................................
Podpis
Pieczęć Uczelni

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Program stażu
Załącznik nr 2 - Lista obecności
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o zrealizowaniu założeń Programu Stażu
Załącznik nr 4 – Harmonogram pracy Stażysty
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Załącznik nr 1
Program stażu
odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „
Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. na podstawie umowy nr UDA-POKL-04.03.00-00080/12-00, o dofinansowanie Projektu pt. „Europa 2020. Podejmij wyzwanie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nazwa firmy i jej adres:
……………………………………………………………………………..……………………………..
Imię i nazwisko Opiekuna ze strony Zakładu Pracy:
…………………………………………….………………………….
Imię i nazwisko Opiekuna ze strony (Koordynatora ds. staży studenckich) WSIiZ:
…………………………….……………………………………………………………………………………
…………
Imię i Nazwisko Stażysty:
..……………………………………………………………………..…………………………………
Staż dotyczy pracy na stanowisku:
………………………………………………………………………………………………
Miejsce odbywania stażu:
……………………………………………………………………………………………..…………...
Czas realizacji stażu (data):
……………………………………………………………………………………………………….
Zadania stażysty na danym stanowisku, program stażu (z wyszczególnieniem liczby godzin stażu):
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
………

……………………………..………..
………………………………..………..
…………………………..………..
Podpis opiekuna
Podpis Studenta
Podpis
Koordynatora ds. staży studenckich
ze strony Zakładu Pracy
ze strony WSIiZ

Miejscowość, data…………..……………………………
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Załącznik nr 2
Lista obecności nr….
Staż realizowany w ramach projektu „Europa 2020.Podejmij wyzwanie” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IV, Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”), na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu nr UDA-POKL-04.03.00-00-080/12-00
Zadanie 4: Współpraca z Przedsiębiorcami; Poz. ………………………………………………
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko stażysty:
Termin realizacji stażu:
Miesiąc ……………………rok………….
Liczba godzin

Podpis stażysty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Łączna liczba godzin zrealizowanego stażu w okresie……………………- …………………. : ………………godz.
…………..…………………………………..
……..………..…………….……………
Podpis opiekuna ze strony WSIiZ
Pieczątka i podpis opiekuna ze strony
Zakładu Pracy
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Załącznik nr 3

ZAŚWIADCZENIE
Pan/Pani
……………………………………………..
ukończył-a staż
realizowany w ramach projektu „Europa 2020.Podejmij wyzwanie”
Zadanie 4: Współpraca z Przedsiębiorcami.
Staż realizowany był w ………(nazwa firmy)………. na stanowisku: ……………………… w terminie:
………………….. –……………………....
Zakres obowiązków stażysty obejmował:
..............................................................
…………………………………………
…………………………………………
Łączna liczba godzin zrealizowanego stażu: ………….

..................................................................
podpis
Koordynator projektu

…………………………………………..
podpis
Zakład Pracy

„Europa 2020. Podejmij wyzwanie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4
Harmonogram pracy Stażysty ……………………..
Termin realizacji stażu …………… – ……………..
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SUMA:

Łączna liczba godzin stażu: ……..

…………………………

…………...………………………

Stażysta
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Zakład Pracy

