Umowa dotycząca Opiekuna Stażu
w ramach projektu pn.
„Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”
Zawarta w ………………………………………, dnia………………………………………..r. pomiędzy:
a) Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą przy ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,
reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki dra hab.
inż. Marcina Mrugalskiego, działającego w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
mgr Annę Gołaszewską – Kwestora
Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwanym w dalszej części umowy Uczelnią;
b) Panem/Panią1 ……………………………………………………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą
w ………………………….……………………..……….. ulica ………..……….………………….. nr ………. m …………..
legitymującą się dowodem osobistym seria ………………. nr …………………………………….…………………
posiadającym/ą nr PESEL …………………..………………………………... zwanym/zwaną w dalszej części
umowy Opiekunem Stażu;
c) …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………............... z siedzibą w
....……………………............... ulica …………..................…....…………………….. nr …........… posiadającym
nr REGON ………........……………………………., nr NIP…………………………….....……………… wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego/Rejestru Osób Fizycznych prowadzących działalność
Gospodarczą, prowadzonym przez ......................................………………………………………………….
nr …………………………………………………, zwanym w dalszej części Pracodawcą,

zwanymi wspólnie Stronami.
§1
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1. Na mocy niniejszej umowy Strony porozumiewają się, iż Pracodawca zorganizuje staż zawodowy
dla grupy ……....… osób, zwanych Uczestnikami Projektu „Zintegrowany program kształcenia na
Uniwersytecie Zielonogórskim”, zwanym dalej Projektem, współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych.
2. Strony ustalają, że Opiekun Stażu będzie sprawował opiekę nad studentami kierunku/kierunków
…………………………..……………………........................................................................................................,
Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w liczbie …...............… osób.
3. Pracodawca w porozumieniu z Pracownikiem, które jest przedmiotem odrębnej umowy,
uzgodnił, że Pan/Pani ……………………………………….....................……….......…………… będzie sprawował
nadzór i opiekę nad przebiegiem stażu. Na mocy tego porozumienia, Pracodawca wyznaczył
Pana/Panią ............................…………………………………………….., zwanego Opiekunem Stażu, dla osób
wskazanych w § 1 ust. 2.
4. Opiekun Stażu wyznaczony przez pracodawcę, będzie pełnił swoją funkcję przez okres
…...................... dni, tj. od dnia …..………………………………. do dnia ……………………..…………………… .

§2

Pracodawca zobowiązuje się:
a) wyznaczyć Opiekuna Stażu na studencki staż zawodowy w wymiarze ….......... godzin w
okresie wskazanym w § 1 ust. 4.
b) po zakończeniu studenckiego stażu zawodowego, wypłacić Opiekunowi Stażu
wynagrodzenie w formie dodatku z tytułu pełnionej funkcji w wysokości iloczynu liczby
zrealizowanych godzin oraz stawki 2,82 zł brutto za jedną godzinę (maksymalna wysokość
wynagrodzenia za opiekę nad jedną osobą wynosi : …………. x 2,82 zł = ………. brutto)2.
c) niezwłocznie poinformować Uczelnię o przerwaniu studenckiego stażu zawodowego
z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub Opiekuna Stażu, nie później jednak niż w
ciągu 2 dni roboczych;
d) udzielać Uczelni i innym upoważnionym instytucjom monitorującym realizację projektu, w
tym przede wszystkim Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rzetelnych
informacji, wyjaśnień, udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją
Umowy, oraz umożliwienia NCBiR, Uczelni lub innym upoważnionym instytucjom kontroli w
miejscu realizacji stażu.

§3

Uczelnia zobowiązuje się do:
a) zrefundowania kosztów wynagrodzenia Opiekuna Stażu w zakresie zadań wynikających
z tytułu nadzoru i opieki nad stażystami.
b) refundacja kosztów wynagrodzenia Opiekuna Stażu będzie współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Tryb i zasady refundacji wynagrodzenia Opiekuna
Stażu są przedmiotem odrębnej umowy3.
§4

Opiekun Stażu zobowiązuje się do:
a) przygotowania stanowiska pracy stażysty;
b) przestrzegania i kontrolowania czasu pracy stażysty;
c) nadzorowania wypełniania listy obecności i dziennika stażu przez stażystę;
d) zapoznania stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy;
e) przeprowadzenia niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez stażystę
stanowiskiem;
f) bieżącego przydzielania zadań do wykonania;
g) nadzoru nad przebiegiem wykonywanych zadań;
h) odbioru wykonanych prac;
i) weryfikacji zgodności przebiegu stażu z programem stażu;
j) bieżącego informowania Uczelni o przebiegu stażu, w tym w szczególności o ewentualnych
trudnościach i nieprawidłowościach;
k) udzielania stażystom pomocy i wskazówek;
l) przygotowania zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu;
m) podjęcia innych działań służących zapewnieniu prawidłowej opieki.
§5

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 pkt. b), jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (zostaną w nim uwzględnione obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po
stronie Pracownika oraz Pracodawcy).
3
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Pracodawca oraz Opiekun Stażu zobowiązani są do udzielania Uczelni, jak również innym
upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację
niniejszej umowy, rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępniana dokumentów związanych z
realizacją umowy.
§6

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy i zaniedbania popełnione przez Opiekuna Stażu lub Pracodawcę;
b) szkody wyrządzone przez Opiekuna Stażu lub Pracodawcę;
c) niedopełnienie obowiązków zarówno przez Opiekuna Stażu, jak i Pracodawcę.
§7

1. Umowa wygasa z dniem ukończenia stażu i wypłaty wynagrodzenia dla Opiekuna Stażu.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą, a
Opiekunem Stażu oraz w momencie wykluczenia Stażysty z udziału w Projekcie.
3. W przypadku niewywiązywania się przez Opiekuna Stażu lub Pracodawcę z postanowień
niniejszej umowy, Uczelnia ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
§8

1. Opiekun Stażu niewywiązujący się z postanowień niniejszej umowy traci prawo do otrzymywania
dodatku do wynagrodzenia z tytułu opieki nad stażystą.
2. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji stażysty, Opiekun Stażu otrzyma wynagrodzenie
proporcjonalne do liczby przepracowanych godzin.
3. Opiekun Stażu, który pobrał wynagrodzenie na podstawie nieprawdziwych danych, jest
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.
§9

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie
nie dojścia Stron do porozumienia właściwość Sądu zostanie ustalona według wg przepisów
kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wszystkie okresy w umowie określone długością dni oznaczają dni robocze.
§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.

…………………………………….
Opiekun Stażu
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