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Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu  
„FOTOWOLT – FIZYKA TECHNICZNA DLA EKOINŻYNIERA” (nr umowy  
UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

I  
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach 
Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, zwany dalej „Regulaminem", określa 
warunki rekrutacji i uczestnictwa w stażach przez studentów kształcących się na kierunku 
zamawianym Fizyka techniczna od roku akademickiego 2012/2013. 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 projekcie – należy przez to rozumieć realizowany przez Politechnikę Lubelską w okresie 
7.05.2012-31.12.2015 Projekt pn. „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 kierunku objętym projektem – należy przez to rozumieć kierunek zamawiany Fizyka techniczna, 
objęty projektem w ramach naboru na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 
2012/2013, 

 stażu w przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć trzymiesięczną, odpłatną formę wsparcia 
dla studentów, której celem jest zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych. Staże 
realizowane są w ramach zadania 4 projektu pn. Staże, 

 stażyście – należy przez to rozumieć studenta studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Fizyka 
techniczna, 

 pracodawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo z branży ekoenergetycznej 
przyjmujące studenta na staż o profilu bezpośrednio związanym z kierunkiem odbywanych 
studiów 

 organizatorze – należy przez to rozumieć Politechnikę Lubelską, z siedzibą w Lublinie,  
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lubin, 

 biurze projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna  
dla ekoinżyniera”, utworzone na potrzeby realizacji projektu w Politechnice Lubelskiej. Biuro 
Projektu mieści się w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 40B, pok. 104, tel. 0-81 538.47.00; 
strona internetowa projektu: www.fotowolt.pollub.pl . 

§2 

1.  W projekcie przewidziano wsparcie w postaci 17 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach  
dla studentów kierunku fizyka techniczna, nabór 2012/2013. 

2. Tygodniowy wymiar czasu pracy stażysty wynosi średnio 20 godzin (tj. 3 miesiące*4 
tygodnie*śr.20 godz. = 240 godz.). Staż musi trwać 12 kolejnych tygodni.  

3. Staże  odbywać się będą w okresie 1 lipca – 30 września 2015, w terminach uzgodnionych  
z pracodawcami. 

4.  W stażach może uczestniczyć osoba, która jest studentem studiów stacjonarnych kierunku fizyka 
techniczna, nabór 2012/2013. 
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II  
Zasady rekrutacji i realizacji staży w przedsiębiorstwach 

 
§3 

 
1.Procedura rekrutacji na staże w przedsiębiorstwach obejmować będzie: 

 
1) złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w ust.2; 
2) weryfikacja zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną, 
3) podpisanie trójstronnej umowy stażowej. 

 
2. Studenci zainteresowani udziałem w stażach w przedsiębiorstwach zobowiązani są do złożenia 
kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 
 

1) formularz zgłoszeniowy  stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, 
2) formularz CV oraz list motywacyjny przygotowane w języku angielskim, zgodnie z zasadami 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 
3) kopia legitymacji studenckiej. 

 
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 należy złożyć w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu 
o naborze na staże w przedsiębiorstwach. 
 
4. Ogłoszenia o naborze na staże w przedsiębiorstwach zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
Wydziału Inżynierii Środowiska, a także na stronie projektu www.fotowolt.pollub.pl. 
 
5. Do celów rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji na staże. 
W skład Komisji wchodzą: Kierownik projektu, Asystent Kierownika projektu, Koordynator  
ds. organizacji staży. 

6. Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach (maks.3 punktów – ocena zgodnie  
z  Załącznikiem nr 2) są następujące: 

1) udział w zajęciach dodatkowych (1 pkt.) 

2) udział w Europejskim Kongresie Fotowoltaicznym (1 pkt) 

3) formularz CV oraz list motywacyjny przygotowane w języku angielskim, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych (1 pkt) 

7. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zgłoszenia oraz tworzy listę osób zakwalifikowanych oraz listę 
osób niezakwalifikowanych. 

8. W terminie 7 dni po zakończeniu rekrutacji nastąpi ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych  
do udziału w stażach. O wynikach rekrutacji student zostanie poinformowany za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

9. Po zakwalifikowaniu do udziału w stażu w przedsiębiorstwie student jest zobowiązany  
do dostarczenia do Biura Projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji  
o zakwalifikowaniu dokumentu ZUS ZZA. 

10. Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust.9 są warunkiem 
podpisania ze studentem umowy stażowej (Załącznik nr 3). 
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§4 
1. Stażysta zobowiązany jest do:  

1) zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu odbywania przez studentów staży  
w przedsiębiorstwach; 

2) zawarcia umowy ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz 
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na okres odbywania stażu oraz  
do pokrycia we własnym zakresie kosztów tego ubezpieczenia oraz przedłożenia   
w Biurze Projektu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia stażu, 
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz 
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (kopii polis); 

3) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz 
stosowania się do poleceń pracodawcy, jeżeli nie są sprzeczne  
z przepisami prawa; 

4) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy  
i porządku obowiązującego u pracodawcy, w tym przepisów przeciwpożarowych  
i BHP; 

5) prowadzenia miesięcznej listy obecności; 
6) przekazania do Biura Projektu programu odbywania stażu potwierdzonego przez 

pracodawcę, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia stażu;  
7) zachowania tajemnicy informacji powierzonych w czasie odbywania stażu,  

ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych pracowników i klientów 
pracodawcy oraz wszelkich procedur i zasad funkcjonowania pracodawcy; 

8) powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy  
na czas odbywania stażu; 

9) zwrócenia wszelkich dokumentów oraz materiałów udostępnionych mu przez 
pracodawcę, najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu stażu. Wszelkie dokumenty oraz 
materiały udostępnione stażyście przez pracodawcę mogą być wykorzystane jedynie  
w celach realizacji zadań związanych z realizacją stażu oraz pisania pracy dyplomowej; 

10) opracowania i doręczenia do Biura Projektu w przeciągu 7 dni roboczych od dnia 
zakończenia okresu rozliczeniowego stażu (rozliczenie miesięczne): 
- sprawozdania z odbytego  stażu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  
do Regulaminu 
- kopii list obecności, potwierdzonej przez pracodawcę lub upoważnioną  
do tego osobę; 

11) opracowania i doręczenia do Biura Projektu w przeciągu 7 dni roboczych od dnia 
zakończenia stażu zaświadczenia o odbyciu stażu  

 
2. Stażysta ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora i Pracodawcy z tytułu nienależytego 
wykonywania obowiązków podczas stażu. 
 

§5 
 
1. Za odbycie stażu w przedsiębiorstwie przewidziane jest dla stażysty świadczenie pieniężne  
w wysokości ustalonej przez Biuro Projektu. 
2. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust.1 płatne jest w 3 równych miesięcznych ratach  
po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego stażu i dopełnieniu formalności, o których 
mowa w §4 ust.1 pkt.10) oraz 11) 
3. W przypadku, jeżeli stażysta nie będzie mógł zakończyć odbywania stażu  
w przedsiębiorstwie z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, zostanie mu wypłacone 
świadczenie pieniężne w kwocie proporcjonalnej do okresu odbytego stażu. Podstawą  
do wypłaty świadczenia pieniężnego w takim przypadku będzie zaświadczenie pracodawcy  
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o częściowym odbyciu stażu oraz dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności 
uniemożliwiających stażyście ukończenie odbywania stażu. 
 

§6 
 

1. Organizator jest uprawniony do sprawowania kontroli nad przebiegiem stażu, w tym  
do zasięgania pisemnych lub telefonicznych informacji o jego przebiegu. 

2. Na wniosek pracodawcy Organizator może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu 
oraz nie wypłacić świadczenia pieniężnego,  w szczególności w przypadku: 

1) opuszczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych miejsca odbywania stażu  
lub niezgłoszenia się na staż w wyznaczonym terminie; 

2) naruszenia podstawowych zasad określonych w regulaminie pracy w przedsiębiorstwie,  
a w szczególności zakłócania porządku, spożywania alkoholu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec pracodawcy za przerwanie przez stażystę stażu 
lub w przypadku niezgłoszenia się stażysty w miejscu odbywania stażu.  

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec pracodawcy za wszelkie szkody, 
obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku działania lub zaniechania stażysty  
w związku z odbywaniem stażu. 

5. Pracodawca w szczególności zobowiązany jest do: 
1) poinformowania stażysty o jego obowiązkach oraz uprawnieniach w miejscu odbywania stażu; 
2) zapewnienia stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi 

i materiałów niezbędnych do należytego odbycia stażu 
3) przeszkolenia stażysty, na zasadach przewidzianych dla pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania  
go z obowiązującym regulaminem pracy; 

4) przydzielenia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracodawcy odzieży i obuwia 
roboczego, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej; 

5) bezzwłocznego poinformowania Organizatora o przerwaniu przez stażystę odbywania stażu,  
o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach istotnych  
dla odbywania stażu; 

6) wyznaczenia opiekuna, który sprawować będzie nadzór nad studentem oraz udzielać  
mu pomocy merytorycznej w wykonywaniu czynności i zadań objętych programem stażu;  

7) przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację stażu  
do dnia 31 grudnia 2020 r., 

8) niezwłocznego informowania Organizatora (nie później niż w ciągu 5 dni) o wszelkich 
zmianach dotyczących realizacji stażu (np. zmiana miejsca odbywania stażu, nazwy 
pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.); 

9) wystawienia stażyście, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia stażu 
zaświadczenia o odbyciu stażu w terminach określonych w umowie stażowej; 

10)  potwierdzania harmonogramu odbywania stażu oraz miesięcznych list obecności. 
 

III  
Postanowienia końcowe 

 
§7 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Projektu, z mocą 
obowiązującą od 31.03.2015r. 
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2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w sprawach 
nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

        Kierownik projektu  

        mgr inż. Katarzyna Zięba 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach 
  

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W STAŻU 
 

 
Nazwisko i imię studenta  
PESEL  
Adres zameldowania  
E-mail  
Telefon kontaktowy  
Wydział  Inżynierii Środowiska 
Kierunek zamawiany Fizyka techniczna 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na staż w przedsiębiorstwie realizowany w ramach projektu 
„Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera” , nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01. 
Wyrażam chęć i ochotę uczestnictwa w stażu w przedsiębiorstwie. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 
dla potrzeb rekrutacji i realizacji projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, nr umowy 
UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01 (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

 

……………………………………………….. 

       data i podpis studenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Koordynatora ds. organizacji staży ………………………………………………. 
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Adnotacje Komisji Rekrutacyjnej: 

 

 

 

 

 

Data       Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 

 

…………………………………  ………….................................................................. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach 
 
 
Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach: 
 

1) Udział w zajęciach dodatkowych (1 pkt.) 
 
Opis Liczba punktów 
Udział w zajęciach dodatkowych (Lp/4 pkt.) 

 
Lp – liczba punktów projektowych uzyskanych za udział  
w zajęciach dodatkowych 

Maksymalnie 1 
 

 
Tabela nr 1 

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna  
dla ekoinżyniera” 

 I stopień kształcenia Punkty 
projektowe 

Lp 
Fizyka techniczna Zajęcia dodatkowe  

Szkolenie „Ochrona środowiska poprzez stosowanie 
technologii proekologicznych w procesie produkcji” 

1 

Język angielski techniczny dla inżynierów 1 
Warsztaty „Dobre praktyki w biznesie i organizacja 
pracy” 

1 

Warsztaty „Komunikacja interpersonalna” 1 
 
 

2) Udział w Europejskim Kongresie Fotowoltaicznym (1 pkt) 
 

3) Formularz CV oraz list motywacyjny przygotowane w języku angielskim, zgodnie  
z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych (1 pkt) 
 

 
Opis Liczba punktów 
Formularz CV oraz list motywacyjny przygotowane  
w języku angielskim, zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych 

(O1 + O2 + O3)/9 pkt. 
 
O1, O2, O3 – oceny członków 
Komisji Rekrutacyjnej w skali 0-3 
pkt. 

Maksymalnie 1 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach 
 
 

UMOWA nr ….. 
o organizację i odbycie stażu w ramach projektu „Fotowolt-fizyka techniczna  

dla ekoinżyniera” 
 
zawarta w dniu ………................…….. pomiędzy:  

1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez:  

mgr inż. Katarzynę Ziębę – Kierownika projektu 

mgr Janinę Księską – Kwestor PL 

zwaną dalej „Uczelnią”, 

2. Panem / Panią ................................................................................PESEL............................., 

zamieszkałym/ą ..........................................................................................................................., 

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ……………………………..……………………. 

 posiadającym legitymację studencką o numerze ......................................................................., 

zwanym/ą dalej „Stażystą”, 

3. ……………………………………………………………………….……………………… 

z siedzibą w ………………………… przy ul. ……...……………………….…….………, 

NIP: ………………………..……….……., REGON: ……..…………..…………………..…., 

reprezentowaną przez …………….………………………………………………………… 

zwanym dalej „Pracodawcą”, 

 
zostaje zawarta umowa o organizację i odbycie stażu studenckiego w przedsiębiorstwie przez 
studentów Politechniki Lubelskiej w ramach projektu nr POKL.04.01.00-00-181/12-01 
„Fotowolt-fizyka techniczna dla ekoinżyniera” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§1 
1. Na mocy niniejszej Umowy Uczelnia kieruje do Pracodawcy Stażystę w celu odbycia stażu 
w przedsiębiorstwie w wymiarze 240 godzin, przeciętnie 20 godzin tygodniowo, w terminie 
od dnia ……………… do dnia ………………..  
 

§2 
1.Pracodawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia stażu 
w przedsiębiorstwie, zgodnie z programem stażu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 
2. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) poinformowania Stażysty o jego obowiązkach oraz uprawnieniach w miejscu 
odbywania stażu; 

2) zapewnienia Stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, urządzeń, 
narzędzi i materiałów niezbędnych do należytego odbycia stażu 
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3) przeszkolenia Stażysty, na zasadach przewidzianych dla Pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania  
go z obowiązującym u Pracodawcy regulaminem pracy; 

4) przydzielenia Stażyście na zasadach przewidzianych dla Pracodawcy odzieży i obuwia 
roboczego, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej; 

5) bezzwłocznego poinformowania Uczelni o przerwaniu przez Stażystę odbywania 
stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach 
istotnych dla odbywania stażu; 

6) wyznaczenia opiekuna, który sprawować będzie nadzór nad Stażystą oraz udzielać mu 
pomocy merytorycznej w wykonywaniu czynności i zadań objętych programem stażu;  

7) przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację 
stażu do dnia 31 grudnia 2020 r., 

8) niezwłocznego informowania Uczelnię (nie później niż w ciągu 5 dni) o wszelkich 
zmianach dotyczących realizacji stażu (np. zmiana miejsca odbywania stażu, nazwy 
pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.), 

9) wystawienia Stażyście, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia stażu 
zaświadczenia o odbyciu stażu.  

 
§3 

1. Stażysta zobowiązany jest do:  
1) zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu odbywania przez studentów staży  

w przedsiębiorstwach, dostępnego na stronie www.fotowolt.pollub.pl ; 
2) zawarcia umowy ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  

oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na okres odbywania stażu oraz  
do pokrycia we własnym zakresie  kosztów tego ubezpieczenia oraz przedłożenia   
w Biurze Projektu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 
stażu, dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (kopii polis); 

3) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz stosowania się do poleceń pracodawcy, 
jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa;  

4) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku 
obowiązującego u pracodawcy, w tym przepisów przeciwpożarowych i BHP; 

5) prowadzenia miesięcznej listy obecności stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy; 
6) zachowania tajemnicy informacji powierzonych w czasie odbywania stażu,  

ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych pracowników i klientów 
pracodawcy oraz  wszelkich procedur i zasad funkcjonowania pracodawcy; 

7) powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy na czas 
odbywania stażu; 

8) zwrócenia wszelkich dokumentów oraz materiałów udostępnionych mu przez 
pracodawcę, najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu stażu. Wszelkie dokumenty 
oraz materiały udostępnione stażyście przez pracodawcę mogą być  wykorzystane 
jedynie w celach realizacji zadań związanych z realizacją stażu oraz pisania pracy 
dyplomowej. 

2. W okresie odbywania stażu studenckiego Stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu 
Kodeksu pracy.  
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§4 
1. Z tytułu odbywania stażu w przedsiębiorstwie Stażysta otrzyma świadczenie pieniężne  
w wysokości …………………. złotych brutto (słownie: ………………………), 
finansowane ze środków Projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zad.4, poz.33). W ww. kwocie mieszczą się 
należne świadczenia publiczno-prawne. Świadczenie pieniężne płatne jest w 3 równych 
miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata przed rozpoczęciem stażu, nie później niż 7 dni 
po podpisaniu niniejszej umowy, dwie kolejne po zakończeniu miesięcznego okresu 
rozliczeniowego stażu. 
2. Warunkiem otrzymania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 jest 
opracowanie przez Stażystę i doręczenie do Biura projektu w przeciągu 7 dni roboczych  
od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego stażu następujących dokumentów: 
- rachunku wraz z oświadczeniem do celów podatkowych według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Umowy; 
- kopii list obecności, potwierdzonej przez pracodawcę lub upoważnioną do tego osobę  
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy; 
- zaświadczenia o odbyciu stażu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy; 
- sprawozdania z odbytego stażu. 
3. W przypadku, jeżeli Stażysta nie będzie mógł zakończyć odbywania stażu z przyczyn 
losowych, niezależnych od siebie, zostanie mu wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie 
proporcjonalnej do okresu odbytego stażu. Podstawą do wypłaty świadczenia pieniężnego  
w takim przypadku będzie zaświadczenie od Pracodawcy o częściowym odbyciu stażu oraz 
dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających Stażyście 
ukończenie odbywania stażu. 
4. Świadczenie pieniężne, o którym mowa  w ust. 1, w terminie 21 dni od przedłożenia  
w Biurze Projektu dokumentów  o których mowa w ust. 2,  zostanie przelane na rachunek 
bankowy Stażysty nr ………………………………..………………………. . z zastrzeżeniem 
ust. 3. 
5. Termin zapłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uzależniony będzie  
od dostępności środków przeznaczonych na finansowanie Projektu na wyodrębnionym koncie 
bankowym. 
6. Stażysta zobowiązuje się nie ubiegać o dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów 
odbycia podmiotowego stażu z innych źródeł.  
 

§5 
1. Uczelnia jest uprawniona do sprawowania kontroli nad przebiegiem stażu, w tym  
do zasięgania pisemnych lub telefonicznych informacji o jego przebiegu.  
2. Strony zgodnie ustalają, że Uczelnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 
Pracodawcy za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku 
działania lub zaniechania Stażysty w związku z odbywaniem stażu w przedsiębiorstwa. 
3. Strony zgodnie ustalają, że Uczelnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 
Pracodawcy za nieprzystąpienie przez Stażystę do odbywania stażu lub zaprzestania 
odbywania stażu przed upływem okresu przewidzianego w niniejszej umowie. 
4. Strony zgodnie ustalają, że Uczelnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 
Stażysty za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku 
działania lub zaniechania Pracodawcy w związku z odbywaniem stażu w przedsiębiorstwie. 
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§6 
 

1. Stażysta ponosi odpowiedzialność wobec Uczelni i Pracodawcy z tytułu nienależytego 
wykonywania obowiązków określonych w programie stażu. 
2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań określonych  
w programie stażu lub naruszenia przez Stażystę któregokolwiek z postanowień niniejszej 
umowy lub Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach, zarówno 
Uczelnia jak i Pracodawca mają prawo odstąpienia od umowy ze Stażystą, ze skutkiem 
natychmiastowym, w zakresie dotychczas niewykonanym. 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Pracodawca niezwłocznie 
powiadomi o tym Uczelnię na piśmie.  
4. Stażysta zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia  
od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
na okres odbywania stażu oraz do pokrycia we własnym zakresie  kosztów tego 
ubezpieczenia. 
 

§7 
Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny w Lublinie. 
 

§8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy 
kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§9 
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
 
Załącznik nr 1  -  Program stażu 
Załącznik nr 2  -  Oświadczenie do celów podatkowych 
Załącznik nr 3  - Miesięczna lista obecności 
Załącznik nr 4  -  Zaświadczenie o odbyciu stażu 
 
 

§10 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 

...................................................... 

 
 
 

....................................................... 
(pieczęć Uczelni, podpisy i pieczęcie 

imienne osób upoważnionych do reprezentowania ) 
(pieczęć Pracodawcy, podpis i pieczęć imienna osoby 

upoważnionej do reprezentowania) 
  
 
 
 

...................................................... 
(czytelny podpis Stażysty) 
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Załącznik nr 1 do umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie 
 

PROGRAM  STAŻU 
 
Nazwisko i imię studenta ……………………………………………………………. 
Wydział  Inżynierii Środowiska 
Kierunek zamawiany Fizyka techniczna 
Okres realizacji stażu ……………………………………………………………. 
 
 
 
 

1. Zakres zadań wykonywanych przez Stażystę w trakcie odbywania stażu (….. tygodni) 
 

Lp. Zadanie Planowany czas trwania 
w tygodniach 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

10.    
 

2. Przewidywany rodzaj uzyskiwanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych: 
………………………………………………………………………..……………………….… 
………………………...…………………………………………………………….…………... 
……………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 

...................................................... 

 
 
 

....................................................... 
(pieczęć Uczelni, podpisy i pieczęcie 

imienne osób upoważnionych do reprezentowania ) 
(pieczęć Pracodawcy, podpis i pieczęć imienna osoby 

upoważnionej do reprezentowania) 
  
 
 
 

...................................................... 
(czytelny podpis Stażysty) 
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Załącznik nr 2 do umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie  
 

 
OŚWIADCZENIE STAŻYSTY 

DLA CELÓW PODATKOWYCH 
 
Nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

Imiona: 1 ……………………………….…… 2.……………………………………………… 

Imię ojca …………………….……………. Imię matki ……………………………………… 

Miejsce urodzenia …………….……………, data …………………………………………… 

Numer PESEL ……………………..……. Nr i seria dowodu osobistego …………………… 

Miejsce zamieszkania:   

Województwo ………………………………………………………………………………….. 

Powiat …………………………………………………………………………………………... 

Miejscowość……………………………………………...  kod pocztowy……………………. 

Ulica: ……………………..…………………nr domu. …….…….. nr lokalu………………… 

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

Nazwa banku i numer osobisty konta bankowego ……………………….…………………….. 
 
 
 
 
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność 
karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
 
 
…................……………      …………………………………. 
          Data                                                                                          czytelny podpis Stażysty 
 
* należy podać nazwę Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania. 
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Załącznik nr 3 do umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie 

MIESIĘCZNA LISTA OBECNOŚCI 

Imię i nazwisko stażysty ……………………………………………………………… 
Miejsce odbywania stażu 
(adres, nazwa firmy) 

……………………………………………………………… 

Miesiąc odbywania stażu ……………………………………………………………… 
Lp. Data  

(dd-
mm-
rrrr) 

Godziny 
odbywania 

stażu 

Liczba 
godzin 

Podpis stażysty Podpis opiekuna 
stażu 

UWAGI 

od 
godz. 

do 
godz. 

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        

Razem     
 

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

............................................................................................. 
(podpis Pracodawcy) 

 
............................................................................................. 
(podpis Opiekuna stażu) 
 
 
............................................................................................. 
(podpis Kierownika projektu) 
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Załącznik nr 4 do umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie 

ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA STAŻU 

Imię i nazwisko stażysty …………………………………………… 
Miejsce odbywania stażu (nazwa, adres) …………………………………………… 
Okres realizacji stażu (miesiące) …………………………………………… 

  
Zaświadcza się, że Pan(i) ………………………………………………… odbył(a) 

staż studencki w naszym przedsiębiorstwie w okresie od dnia ……….. do dnia ……… 
Liczba dni nieobecnych ………, w tym usprawiedliwionych ….., 

nieusprawiedliwionych …….. 
 
Charakter wykonywanej pracy1:  
- obserwacyjna, 
- pomocnicza,  
- częściowo samodzielna,  
- samodzielna. 
 
Rodzaj pracy2:  
- laboratoryjna,  
- projektowo-konstrukcyjna,  
- programistyczna urzędnicza,  
- ręczna, montaż, obsługa maszyn i urządzeń,   
- inne: …………………. 
 
Ogólna ocena pracy studenta3:   
- b. dobra,  
- dobra,   
- dostateczna,  
- niedostateczna. 
 
Uwagi:.……...…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
……………………………………………. 

 
 
 
……………………………………………….. 

data, podpis Pracodawcy/opiekuna stażu Pieczęć firmowa 
 
 

                                                             

1 Zaznaczyć właściwe 
2 Zaznaczyć właściwe 
3 Zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach 
 

SPRAWOZDANIE Z ODBYTEGO STAŻU 

Imię i nazwisko stażysty  
PESEL  
Miejsce odbywania stażu  
(nazwa firmy, adres) 

 

Okres realizacji stażu  
1. Krótki opis działalności 
przedsiębiorstwa  
 

 

 

 
2. Zakres obowiązków i prace 
wykonane przez Stażystę  

 

 

 

 
3. Korzyści, jakie przyniósł staż 
np. podniesione kwalifikacje, 
uzyskane kompetencje  

 

 

 

 

 
4. Uwagi i wnioski dotyczące stażu   

 

 

 
 

…….…………….………….…….. 
data, czytelny podpis Stażysty                                                                              

  

 


