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Załącznik nr 3_SA do Regulaminu staży  

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR ………………………… 

PRZEZ STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

w ramach Projektu pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju 
kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ” 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
 

STAŻ JEDNOMIESIĘCZNY/TRZYMIESIĘCZNY* 
dla studentów objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych 

 

 

Zawarta w dniu ……………..……………..……..… w Katowicach pomiędzy:  

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach z siedzibą w 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 

NIP: 634-019-71-34, REGON: 000001347, zwanym dalej „Uczelnią”,  

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a  

Panem/Panią …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NFZ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Urząd Skarbowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr legitymacji studenckiej ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Studentem/tką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwanym/ą dalej „Stażystą”,   

o następującej treści:   

§ 1 

Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy Stronami umowy oraz określa ich prawa i obowiązki  

w zakresie organizacji i odbywania stażu organizowanego w ramach Projektu pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości 

program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

Działanie:3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; nr umowy o dofin.: POWR.03.01.00-00-O022/17-00. 
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§ 2 

1. Uczelnia kieruje, a Stażysta zobowiązuje się do realizacji 120/360* godzin; min. 20 h/tydzień, zadań 

stażowych w …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
                          (nazwa Instytucji przyjmującej) 

w okresie trwania Projektu tj. od dnia 01.02.2018 r. do 31.05.2021 r. 

Dokładny termin odbywania stażu: od ………………..…………..…..………… do ………………..……………..………….. 
Miejsce odbywania stażu: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko Opiekuna po stronie Instytucji przyjmującej, zostanie ustalone i podane do wiadomości 

Studenta. 

Staż odbywa się pod nadzorem merytorycznym Opiekuna stażu i formalnym Koordynatora Projektu.  

2. Za odbycie 120/360* godzin stażu (min.20 godzin/tydz) Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości  

……..……..…………………..… zł (słownie:…………………...………………………………………………………………..… zł ……/100). 

Stawka za  jedną godzinę stażu wynosi: 14,13 zł** (słownie: czternaście zł 13/100).  

**Stawka za jedną godzinę stażu jest pomniejszona o odpowiednie potrącenia  charakterze publiczno-

prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do stawki godzinowej określonej  

w szczegółowym budżecie Projektu pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program 

rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”. 

Stawka za godzinę 14,13 zł może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.  

3. Student oświadcza, że (należy uzupełnić właściwe informacje dot. sytuacji lub wpisać tak/nie): 

a) nie pozostaje w stosunku pracy: ..………………………………………………………………………………………………………… , 

b) jest zatrudniony w (nazwa firmy): ……………………………………….………………………………………………………………… 

i nie osiąga co najmniej najniższego wynagrodzenia określonego na podstawie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) otrzymuje rentę rodzinną: …………………………………………………………….…………………………………………..………… , 

d) prowadzi działalność gospodarczą (nazwa firmy, nr REGON): ………………………………………………….……………. 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

i nie osiąga co najmniej najniższego wynagrodzenia określonego na podstawie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem zapisu o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 7). 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2, jest złożenie w Biurze Projektu kompletu 

dokumentów: 

1) dziennika stażu, prawidłowo uzupełnionego i potwierdzonego przez Instytucję przyjmującą, 

w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca stażu - załącznik nr 4_S 

do Regulaminu staży; 

2) listy obecności, potwierdzonej przez Opiekuna, w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia 

danego miesiąca stażu - załącznik nr 5_S do Regulaminu staży; 

3) rachunku, wystawionego przez Stażystę po każdym miesiącu odbywania stażu, w terminie 

do 14 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca stażu; do zatwierdzenia przez Koordynatora 

Projektu - - załącznik nr 6_S do Regulaminu staży; 

4) sprawozdania z realizacji stażu, prawidłowo uzupełnionego i potwierdzonego przez Instytucję 

przyjmującą, , w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia stażu - załącznik nr 11_S 

do Regulaminu staży. 

5. Wynagrodzenie wypłacane jest za faktyczną liczbę godzin stażu, zrealizowaną przez Stażystę  

w danym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem min. 20 godzin/tydzień. 
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6. Czas poświęcony na wykonywanie czynności technicznych (np. wypełnienie dokumentacji związanej ze 

stażem) oraz organizacyjnych (np. dojazd na Uczelnię w celu dostarczenia dokumentacji związanej ze 

stażem) nie jest wliczany do godzin realizowanego stażu. 

7. Wypłata wynagrodzenia leży po stronie Uczelni w ramach budżetu Projektu. 

Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Koordynatora dokumentów, 

o których mowa w ust. 4. 

8. Za okres niezdolności do pracy oraz za okres niewykonywania zadań stażowych wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

9. Wypłata wynagrodzenia za odbycie stażu dokonana zostanie przelewem na konto bankowe Stażysty  

o numerze rachunku: …………………..…………………………………………………………………………………………………………..… 

w banku: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

zgodnie z terminami wypłat  obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

10. W sytuacji niepodjęcia, przerwania lub nieukończenia stażu albo nienależytego odbywania stażu, Stażysta 

nie otrzymuje wynagrodzenia lub jest zobowiązany do jego zwrotu. 

11. Stażyście przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania w przypadku stażu poza 

miejscem zamieszkania; w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty zgodnie 

z przepisami Regulaminu staży, poprzez złożenie Wniosku o przyznanie refundacji kosztów 

zakwaterowania / dojazdu / komunikacji miejskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 7_S do 

Regulaminu staży.  

Zwrot kosztów zakwaterowania dokonywany jest na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, 

maksymalnie do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, tj. 1 000,00 zł brutto 

(jeden tysiąc złotych) jedynie za okresy rozliczeniowe odbywania stażu, na podstawie Wniosku 

o refundację kosztów zakwaterowania / dojazdu / komunikacji miejskiej, stanowiącego załącznik nr 8_S 

do Regulaminu staży, złożonego w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia danego miesiąca 

stażu, po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4  Regulaminu staży. 

12. Stażyście przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu w obie strony poza miejscem 

zamieszkania, w przypadku gdy Stażysta odbywa staż poza miejscem zamieszkania, nie korzysta 

z zakwaterowania i dojeżdża codziennie na staż środkami komunikacji zbiorowej, poprzez złożenie 

Wniosku o przyznanie refundacji kosztów zakwaterowania / dojazdu / komunikacji miejskiej, którego 

wzór stanowi załącznik nr 7_S do Regulaminu staży.  

Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów za faktycznie 

odbytą podróż, jedynie za okresy rozliczeniowe odbywania stażu na podstawie Wniosku o refundację 

kosztów zakwaterowania / dojazdu / komunikacji miejskiej, stanowiącego załącznik nr 8_S 

do Regulaminu staży, złożonego w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia stażu wraz z biletami 

II kl. PKP lub PKS (faktury wystawionej na Uniwersytet Śląski w Katowicach) uwzględniających 

przysługujące ulgi; preferowane są bilety miesięczne; bilety z możliwością zwrotu lub wymiany na 

wypadek nieoczekiwanych okoliczności, po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4  

Regulaminu staży. 

13. Stażyście przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów komunikacji miejskiej w miejscu 

odbywania stażu, poprzez złożenie Wniosku o przyznanie refundacji kosztów 

zakwaterowania / dojazdu / komunikacji miejskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 7_S do 

Regulaminu staży.  

Zwrot kosztów komunikacji miejskiej dokonywany jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, 

za okresy rozliczeniowe odbywania stażu na podstawie Wniosku o refundację kosztów 
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zakwaterowania / dojazdu / komunikacji miejskiej, stanowiącego załącznik nr 8_S do Regulaminu staży, 

złożonego w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia stażu wraz z  biletami jednorazowymi lub 

biletami okresowymi/miesięcznymi uwzględniającymi przysługujące ulgi,  zgodnie z cennikiem operatora 

komunikacji miejskiej KZKGOP w Katowicach, maksymalnie do kwoty 80,00 zł za miesiąc (w przypadku kart 

ŚKUP – ksero karty oraz potwierdzenie przelewu), po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 2, 

3, 4  Regulaminu staży. 

14. W przypadku braku faktury/rachunku wystawionego na Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stażysta/tka 

przedkłada dodatkowo Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży 

służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania, stanowiące załącznik nr 3 do Instrukcji 

w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących 

pracownikami UŚ i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania, będącej załącznikiem do zarządzenia nr 30 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

15. Stażyście przysługuje ubezpieczenie NNW w trakcie stażu. Koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej leży po 

stronie Uczelni w ramach budżetu Projektu. 

16. Stażyście przysługują badania lekarskie. Koszt niezbędnych badań lekarskich leży po stronie Uczelni 

w ramach budżetu Projektu i obejmuje koszt badań standardowych lub badań z uwzględnieniem 

warunków szkodliwych, w zależności od miejsca i zakresu stażu oraz uzgodnień z Instytucją przyjmującą. 

17. Wynagrodzenie oraz świadczenia, o których mowa w niniejszej umowie są współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§ 3 

1. Kierując na staż Uczelnia zobowiązuje się do :  

1) przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej ze skierowaniem uczestnika na staż; 

2) sprawowania kontroli formalnej nad stażami; 

3) poinformowania Stażysty o obowiązkach w trakcie stażu;  

4) ubezpieczenia Stażysty od następstw nieszczęśliwych wypadków, poprzez zakup polisy NNW oraz 

zgłoszenia Stażysty do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego; 

5) sfinansowania badań lekarskich standardowych lub z uwzględnieniem warunków szkodliwych, 

6) wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 2 niniejszej umowy oraz świadczeń dodatkowych 

o których mowa w § 2 ust 11, 12, 13 niniejszej umowy 

7) przyjęcia od Stażysty po zakończeniu stażu dokumentów, potwierdzających odbycie stażu 

w Instytucji przyjmującej; 

8) przekazania Instytucji przyjmującej wzorów dokumentów (np. listy obecności, zaświadczenia 

potwierdzającego odbycie stażu, sprawozdania z realizacji stażu) oraz wzoru informacji o realizacji 

stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jego współfinansowaniu ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9) wystawienia na wniosek Stażysty zaświadczenia dokumentującego fakt odprowadzenia składek na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za odbycie stażu. 

2. Uczelnia ma prawo do: 

1) przeprowadzania kontroli w miejscu stażu; 

2) rozwiązania umowy o odbycie stażu ze Stażystą w trybie natychmiastowym (bez okresu 

wypowiedzenia), na wniosek Instytucji przyjmującej (po wysłuchaniu stron) lub w wyniku kontroli 

własnej, w przypadkach:  

a) nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu,  
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b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w szczególności 

stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychoaktywnych/środków zmieniających świadomość, 

c) spożywania w miejscu stażu alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych/środków 

zmieniających świadomość,  

d) niewypełniania obowiązków w trakcie stażu zgodnych z programem stażu; 

3) wstrzymania wypłat wynagrodzenia i świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, 11, 12, 13 i/lub 

wystąpienia o zwrot wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń w przypadku rozwiązania umowy ze 

Stażystą; 

4) odmówienia wypłaty świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, 11, 12, 13 w przypadku, gdy Stażysta: 

a) nie dostarczy Koordynatorowi Projektu wymaganych dokumentów w terminie, 

b) naruszy inne postanowienia Regulaminu staży, 

c) naruszy warunki niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 

W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych zdarzeniami losowymi lub chorobą, postanowienia 

pkt 2), 3), 4) stosuje się odpowiednio. 

5) rozwiązania umowy z Instytucją przyjmującą (po wysłuchaniu stron) na wniosek Stażysty 

lub w wyniku kontroli własnej, w przypadkach: 

a) nierealizowania przez Instytucję przyjmującą stażu zgodnie z zawartą umową o realizację stażu 

oraz zgodnie z zakresem stażu, 

b) zlecania Stażyście prac niezgodnych z zakresem programu stażowego; 

3. Stażysta zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania zapisów Regulaminu staży; 

2) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się 

do poleceń opiekuna staży i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami 

prawa, przestrzeganie ustalonego czasu odbywania stażu; 

3) przestrzegania: regulaminu pracy i porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu, przepisów 

i zasad zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Instytucję 

przyjmującą na szkodę, zasad współżycia społecznego; 

4) informowania na bieżąco Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w stażu;  

5) zwrotu wynagrodzenia oraz świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, 11, 12, 13 oraz kosztów po 

stronie Instytucji przyjmującej w przypadku przerwania stażu z przyczyn leżących po jego stronie; 

6) zwrotu kosztów  za ewentualne straty materialne powstałe w wyniku odbywania stażu z jego winy; 

7) powiadomienia Uczelni (pod rygorem wszelkich skutków prawnych i finansowych) o wszelkich 

zmianach w sposobie odbywania stażu (o których mowa w umowie o odbycie stażu) w terminie 

do 3 dni po zaistniałej zmianie, nie później jednak jak przed terminem złożenia rachunku; 

8) powiadomienia Uczelni o fakcie posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego  

(np. wykonywania w okresie stażu dodatkowej pracy na umowę zlecenie); 

9) udziału w badaniach ankietowych prowadzonych w ramach Projektu; 

10) udzielania Uczelni oraz instytucjom monitorującym/kontrolującym projekty finansowane ze środków 

UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów związanych 

z realizacją Projektu. 
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4. Stażysta ma prawo do: 
1) wskazania pracodawcy, u którego będzie realizowany staż – spośród pracodawców z Województwa 

Śląskiego z zastrzeżeniem, iż muszą być z obszarów ujętych w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 lub skorzystać z listy pracodawców z Województwa 

Śląskiego, którzy wyrazili chęć przyjęcie stażystów dostępnej w Biurze Projektu; 

2) rozwiązania niniejszej umowy z własnej woli z zastrzeżeniem zwrotu otrzymanych wynagrodzeń 

i świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, 11, 12, 13 lub ich wstrzymaniu oraz zwrotu kosztów po 

stronie Instytucji przyjmującej w przypadku przerwania stażu z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) rozwiązania niniejszej umowy z powodu choroby lub zdarzeń losowych. Zwrot otrzymanych 

wynagrodzeń i świadczeń zależy od decyzji Koordynatora po rozpatrzeniu sprawy; 

4) zmiany Instytucji przyjmującej, po zgłoszeniu do Koordynatora nieprawidłowości w Instytucji 

przyjmującej w realizacji programu stażu, po potwierdzeniu przez Koordynatora uchybień. 

§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są skuteczne po 

podpisaniu przez obie strony.  

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu  uczestnictwa 

w programie stażowym w ramach Projektu pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program 

rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny.  

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie, o której mowa w § 1, 

zawartej pomiędzy NCBiR (Instytucją Pośredniczącą) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (Beneficjentem). 

Uczestnik Projektu przyjął do wiadomości treść klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do 

Regulaminu ogólnego rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy 

oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”. 

§ 7 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny.  

§ 8 

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Uczelnia, a jeden egzemplarz Stażysta.  

 

STAŻYSTA  

 

UCZELNIA 

…………….……………………………………… 
(podpis Stażysty)  

…………….……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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Potwierdzam środki finansowe 

 

 
K W E S T O R 

 
 

 
…………….……………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej)  

 

 

Obiekt dekretacji rzeczywistej /el. PSP/  ……………….………………………………….  

Obiekt  dekretacji statystycznej /ZFIN/  …………………………………………………..  

 

 
 …………….…………………….…………………… 

(potwierdza Dział Budżetowania i Kontrolingu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
 


