UMOWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PŁATNYCH STUDENCKICH STAŻY ZAWODOWYCH
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
a
b) …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………............... 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
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest porozumienie stron w zakresie organizacji płatnych studenckich staży
zawodowych dla studentów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w ramach
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. Niniejsza umowa reguluje także zasady zaangażowania oraz wynagrodzenia wypłacanego dla
Opiekuna stażu, wyznaczonego po stronie Pracodawcy oraz zasady refundacji ww.
wynagrodzenia.

1. Pracodawca oświadcza, że przeprowadzi płatny studencki staż zawodowy dla grupy ……. osób Stażystów, tj. studentów kierunku/kierunków ....…………………………..……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Pracodawca zobowiązuje się, że w okresie realizacji płatnych studenckich staży zawodowych,
wyznaczy jednego ze swoich pracowników – tj. Opiekuna stażu do nadzoru i opieki nad grupą
stażystów.
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§2
ZASADY ORGANIZACJI

3. Pracodawca zobowiązuje się do zawarcia umowy/aneksu/porozumienia z Opiekunem stażu
w zakresie powierzenia mu obowiązków wynikających z nadzoru i opieki nad grupą osób
wymienioną w § 2 ust. 1. Obowiązki Opiekuna stażu w zakresie nadzoru i opieki nad grupą osób
wymieniona w § 2 ust. 1 Strony uregulują odrębną umową.
4. Strony uzgadniają, że Pracodawca zobowiązuje się przyjąć stażystów na płatny studencki staż
zawodowy na okres ………….……............ (…... dni x …......... godzin = .......…… godzin).
5. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia dla Stażysty spoczywa na Uczelni. Zasady jego
wynagradzania oraz prawa i obowiązki stażysty, reguluje odrębna umowa.
§3
ZASADY REFUNDACJI WYNAGRODZENIA
1. Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu, poniesionych przez
Pracodawcę w zakresie dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji
Opiekuna stażu.
2. Po zakończeniu stażu, Pracodawca zobowiązuje się dostarczyć Uczelni następujące dokumenty:
a) umowę/aneks/porozumienie z Opiekunem stażu będącym pracownikiem Pracodawcy,
zatrudnionym w ramach umowy o pracę,
b) notę księgową, która będzie stanowiła dowód finansowy poniesionego wydatku z
następującym dopiskiem: „…..………………………………………………………………………………………………” ,
c) kserokopię list obecności stażystów, na których będzie widniał czytelny podpis Opiekuna
stażu.
3. W terminie 5 dni roboczych, od dnia zakończenia stażu, dokumenty wymienione w § 3 ust. 2
należy doręczyć na adres: Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, ul. Prof. Z. Szafrana
2, 65 – 516, Zielona Góra, budynek A-2, pokój nr 15.
4. Wysokość wynagrodzenia Opiekuna stażu obliczona zostanie proporcjonalnie do liczby godzin
studenckiego stażu zawodowego zrealizowanych przez każdego Stażystę.
5. Kwota wynagrodzenia opiekuna stażu stanowić będzie iloczyn liczby zrealizowanych godzin
stażowych oraz stawki 2,82 zł brutto za jedną godzinę (maksymalna wysokość wynagrodzenia za
opiekę nad jedną osobą wynosi : ……......... x 2,82 zł = ………. brutto).
6. Wynagrodzenie podlegające refundacji, o którym mowa w § 3 ust. 5, jest współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zostaną w nim uwzględnione obowiązkowe
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po stronie Pracownika oraz Pracodawcy).

1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia Stażystom Opiekuna stażu, który będzie sprawował
nadzór i opiekę nad stażystami oraz przebiegiem stażu.
2. Pracodawca
do
pełnienia
funkcji
Opiekuna
stażu
wyznacza
Pana/Panią:
………………….......................………….........………………… który/-a jest zatrudniony/a przez Pracodawcę
na stanowisku …………………………….……………...............… .
3. Osoba pełniąca funkcję Opiekuna stażu określona w § 4 ust. 2 będzie odpowiadała za opiekę nad
studentami kierunku/kierunków: ……………………………………………………....................................……….,
w liczbie ……………….. osób.
4. Zakres obowiązków Opiekuna stażu stanowi przedmiot odrębnej umowy.
5. Opiekun wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, pozostaje w stosunku pracy z Pracodawcą
(podmiotem przyjmującym na staż).
6. Podmiot przyjmujący na staż oświadcza, iż zwiększył Opiekunowi Stażu na czas realizacji stażu,
dotychczasowy zakres zadań wynikający z umowy o pracę, o zadania związane z opieką nad
Stażystami, przyznając mu dodatek do jego zasadniczego wynagrodzenia.
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§4
OPIEKUN STAŻU

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności
polubownego załatwienia sprawy przez Sąd właściwy miejscowo dla Uczelni.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pracodawcy i jeden
dla Uczelni.

…………………………………………
Pracodawca
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……………………………………
Uczelnia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

