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Załącznik nr 10_S do Regulaminu staży 

UMOWA O REALIZACJĘ 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* 

 

 

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: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
(imię, nazwisko, funkcja) 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres zakładu pracy) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(NIP, Regon zakładu pracy, nr KRS lub nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej) 

 
zwanym/ą dalej „Instytucją przyjmującą”, reprezentowanym/ą przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

o następującej treści: 
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§ 1 

1. Umowa o realizację stażu , zwana dalej Umową, jest realizowana i współfinansowana w ramach Projektu 

pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku 

informatyka WIiNoM UŚ” (zwanego dalej Projektem lub programem stażowym), finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Kompetencje 

w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową POWR.03.01.00-00-O022/17-00. 

2. Umowa jest realizowana zgodnie Regulaminem ogólnym rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „BPO&IT 

- wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka 

WIiNoM UŚ”, zwanym dalej Regulaminem ogólnym, oraz z Regulaminem uczestnictwa w programie 

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

rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, zwanym dalej Regulaminem staży. 

3. Uczelnia kieruje niżej wymienionego/-ych Stażystę/ów do Instytucji przyjmującej w celu odbycia stażu/y, 

w wyniku których nabędzie/ą praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe.  
 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO 
KIERUNEK / 

SPECJALNOŚĆ 

OKRES  

REALIZACJI STAŻU 
UWAGI  

     

     

     

     

 

4. Staż przebiegać będzie według Minimalnego zakresu programu stażu dla studentów kierunku 

informatyka, stanowiącego Załącznik nr 2_S do Regulaminu staży w wymiarze 120 godzin 

(staż jednomiesięczny) lub 360 godzin (staż trzymiesięczny), zgodnie z czasem pracy i normą obowiązującą 

w Instytucji przyjmującej dla rodzaju zadań wykonywanych przez Stażystę, min 20 godzin/tydzień.  

Staże nie mogą odbywać się w dni ustawowo wolne od pracy. 

5. Miejsce odbywania stażu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wypełnić, jeśli jest inne niż wpisany powyżej adres zakładu pracy) 

6. Staż winien odbyć się w okresie między ………………………………………….………………..……..… i zakończyć 

najpóźniej 31.12.2020 r. 

7. Instytucja przyjmująca zapewni Stażyście/stom opiekę merytoryczną, sprawowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 
(imię i nazwisko, stanowisko, e- mail, nr telefonu) 

który/a jest jej pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę lub właścicielem/współwłaścicielem firmy 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje, tj. co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne 

doświadczenie w branży…………………………………………………………………………….…………..………………., zwanym dalej 

Opiekunem stażysty. 
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8. Równolegle do niniejszej umowy Uczelnia podpisuje umowę ze Studentem/tką Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, regulującą przebieg jego stażu w Instytucji przyjmującej. 

9. Za przyjęcie Stażysty/ów na staż Instytucji przyjmującej nie przysługuje wynagrodzenie. 

10. Uczelnia upoważnia do kontaktów z Instytucją przyjmującą oraz Opiekunem Stażysty/ów: 

 

a. dr Małgorzatę Gajos-Grzetić - Koordynatora Projektu, e-mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl , 

 nr tel.: 32/ 3689 716   

 

Instytucja przyjmująca upoważnia do kontaktów z Uczelnią: 

a. ………………………………………………………………………………….… , e-mail: ……………………………………........ , 

 nr tel.: ……………………………………………………………………..   

b. ………………………………………………………………………………….… , e-mail: ……………………………………........ , 

 nr tel.: ……………………………………………………………………..  

 

 

11. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz 

osób uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w tym opiekuna stażu, w celu umożliwienia 

prawidłowej realizacji niniejszej umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 

12. Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestnika/ów stażu, zgodnie 
z przepisem art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), przed rozpoczęciem stażu ale po uzyskaniu zgody Instytucji 
Pośredniczącej na zawarcie umowy.

1
 

§ 2 

1. Kierując na staż Uczelnia zobowiązuje się do :  

1) przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej ze skierowaniem Stażysty 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 Stażyście zobowiązań finansowych, o których mowa w § 6; ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4)  

Regulaminu staży. 

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

w Instytucji przyjmującej; 

                                                           
1
 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników stażu może zostać zawarta jeżeli w okresie 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych Instytucja Pośrednicząca nie wyrazi  sprzeciwu. 

mailto:malgorzata.gajos@us.edu.pl
mailto:katarzyna.trynda@us.edu.pl
mailto:katarzyna.trynda@us.edu.pl
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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,  

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 § 6 Regulaminu staży, i/lub 

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

Stażystą; 

4) odmówienia wypłaty świadczeń, o których mowa w § 6 Regulaminu staży w przypadku, gdy Stażysta: 

a) nie dostarczy Koordynatorowi Projektu wymaganych dokumentów w terminie, 

b) naruszy inne postanowienia Regulaminu staży, 

c) naruszy warunki umowy o odbycie stażu z przyczyn leżących po jego stronie. 

W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych zdarzeniami losowymi lub chorobą, postanowienia 

ppkt a), b), c) 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; 

6) odstąpienia od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania 

przez Instytucję przyjmującą warunków niniejszej umowy, zawiadamiając Instytucję przyjmującą 

o tym na piśmie. 

§ 3 

1. Instytucja przyjmująca jest zobowiązana do:  

1) przeprowadzenia stażu zgodnie z zawartą umową z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz 

zakresem programu stażu; 

2) przygotowania miejsca stażowego, wyznaczenia Opiekuna stażu i zapewnienia opieki  

w trakcie trwania stażu; 
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3) potwierdzania dokumentów, w celu prawidłowego rozliczenia stażu i uruchomienia wypłat dla 

stażystów/tek:  

a) w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca rozliczeniowego: 

 Listy obecności za dany miesiąc rozliczeniowy (oryginał dokumentu), 

 Dziennika stażu za dany miesiąc rozliczeniowy (oryginał dokumentu); 

b) w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia stażu (po zrealizowaniu stażu w jego 

pełnym wymiarze) oprócz dokumentów wymienionych w lit. a): 

 Zaświadczenia potwierdzającego odbycie stażu w Instytucji przyjmującej (oryginał 

dokumentu przekazywany do Koordynatora Projektu lub do osoby przez niego 

wyznaczonej), 

 Sprawozdania z realizacji stażu (oryginał dokumentu), 

 Ankiety oceniającej, przeprowadzonej na początku i na końcu realizacji stażu – 

(oryginał dokumentu przekazywany do Koordynatora Projektu lub do osoby przez 

niego wyznaczonej). 

Wzory dokumentów wskazanych powyżej zostaną opracowane przez Uczelnię i przekazane Instytucji 

pośredniczącej niezwłocznie po zawarciu umowy, drogą mailową na adres osoby wskazanej 

w § 1 ust. 7; 

4) pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem Stażyście odzieży ochronnej; 

5) informowania na bieżąco Koordynatora Projektu o wszystkich nieprawidłowościach ze strony 

Stażysty,  mających wpływ na realizowany staż; 

6) do rozpowszechniania informacji o realizacji stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój i jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w szczególności poprzez oznaczenie pomieszczenia, w którym odbywać się będzie staż z informacją 

zawierającą: znak Unii Europejskiej oraz znak Funduszy Europejskich, wzór informacji zostanie 

przekazany przez Koordynatora Projektu; 

7) umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Koordynatora Projektu i/lub kontrolerów z ramienia 

Instytucji Pośredniczącej lub instytucji monitorujących/kontrolujących wykorzystanie środków 

z PO WER. 

 

2. Instytucja przyjmująca ma prawo rozwiązać umowę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w przypadku 

naruszenia, w sposób rażący, przez Stażystę warunków realizacji stażu lub w innych okolicznościach, które 

uniemożliwiają przeprowadzenie stażu. 

§ 4 

1. Opiekun stażysty udziela Stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz 

poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym 

odbycie stażu, zatwierdza comiesięczną kartę ewidencji godzin stażu oraz potwierdza informacje zawarte 

w Raporcie końcowym. 

 

2. Opiekun Stażysty sprawuje kompleksową opiekę nad Stażystą, która obejmuje: 

1) przygotowanie stanowiska pracy dla Stażysty; 

2) przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy Stażysty; 

3) nadzorowanie wypełniania listy obecności i dziennika stażu; 

4) zapoznanie Stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy; 
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5) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez Stażystę stanowiskiem; 

6) bieżące przydzielenie zadań do wykonania zgodnie z programem stażu; 

7) nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań; 

8) odbiór wykonanych prac; 

9) weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu; 

10) bieżące informowanie wnioskodawcy o przebiegu stażu, w tym w szczególności  

o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach; 

11) udzielanie pomocy i wskazówek; 

12) przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu; 

13) inne działania, celowe dla zapewnienia opieki. 

 

§ 5 

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

po podpisaniu przez obie strony. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z tygodniowym okresem wypowiedzenia na piśmie, 

skutecznym po doręczeniu drugiej stronie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt. 6) oraz § 3 ust. 2.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu staży oraz 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

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

właściwy sąd powszechny.  

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 
 

Instytucja przyjmująca  Uniwersytet Śląski w Katowicach 

  
 
 
 

 

…………………………………………………………………. 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
 …………………………………………………………………. 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
  

 
 
 

 

…………………………………………………………………. 

(pieczęć Instytucji przyjmującej) 
 …………………………………………………………………. 

(pieczęć Uczelni) 
 


