Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 7

Umowa o studencki staż zawodowy nr .../......
Zawarta w Zielonej Górze, dnia ……………. r. pomiędzy:
a) Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą przy ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,
reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
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/łą
w…….…………… ul………………………… nr…… m………… legitymującą się
dowodem osobistym seria …….…nr…………… posiadającym/ą nr PESEL
…………………...…. zwanym/ zwaną w dalszej części umowy Stażystą
c) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...…………… z
siedzibą w ………………..……ul……………………………………………… Nr ……
posiadającym
nr
REGON.……………………………,
nr
NIP………………………………… wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego /
Rejestru Osób Fizycznych prowadzących działalność Gospodarczą, prowadzonym przez
……………………………………………….
pod
nr ………………………………………., zwanym w dalszej części Przedsiębiorcą
§1
Przedmiotem umowy jest określenie obowiązków Stron dotyczących udziału Stażysty
w studenckim stażu zawodowym w związku z Uczestnictwem w Projekcie „Zwiększenie liczby
absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”, zwanym dalej
Projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV
,,Szkolnictwo Wyższe i Nauka’’, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1
,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy’’,
Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy’’.
§2
Przedsiębiorca zobowiązuje się:
a) przyjąć
Stażystę
na
trzymiesięczny
studencki
staż
zawodowy
w okresie od ………… do ……………….
b) prowadzić studencki staż zawodowy zgodnie z deklaracją pracodawcy i programem
studenckiego stażu zawodowego (załącznik nr 2 do Regulaminu płatnych studenckich
staży zawodowych);
c) zapoznać Stażystę z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania
studenckiego stażu zawodowego oraz udzielać niezbędnych wskazówek i pomocy
w wypełnianiu powierzonych zadań;
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d) zapoznać Stażystę z obowiązującym regulaminem pracy oraz przepisami BHP
i przeciwpożarowymi;
e) zapewnić Stażyście materiały, narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do
wykonywania powierzonych obowiązków;
f) zapewnić Stażyście opiekuna studenckiego stażu zawodowego;
g) niezwłocznie poinformować Uczelnię o przerwaniu studenckiego stażu zawodowego
przez Stażystę;
h) zapewnić ochronę danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
§3
Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty Stażyście w okresie trwania studenckiego stażu
zawodowego wynagrodzenia za studencki staż zawodowy w kwocie 2640 zł brutto miesięcznie
(słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych brutto).
Wynagrodzenie obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy
i ubezpieczenie zdrowotne.
§4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 zostanie wypłacone przelewem na wskazany rachunek
bankowy na podstawie przedłożonego przez Stażystę rachunku oraz podpisanego przez
Przedsiębiorcę potwierdzenia realizacji przewidzianej harmonogramem części studenckiego
stażu zawodowego.
2. Dokumenty określone w ust. 1 powinny być złożone w Biurze Projektu do 7 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym Stażysta realizował zadania określone w
programie i harmonogramie studenckiego stażu zawodowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym Stażysta realizował zadania określone w programie i harmonogramie
studenckiego stażu zawodowego – pod warunkiem wypełnienia przez Stażystę obowiązków
określonych w ust. 1 i 2.
4. Nieterminowe złożenie dokumentów określonych w ust. 1 skutkuje wstrzymaniem wypłaty
wynagrodzenia za studencki staż zawodowy do czasu dostarczenia tych dokumentów, bez
prawa Stażysty do odsetek.
§5
Stażysta zobowiązuje się:
a) przestrzegać postanowień regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz regulaminu
płatnych studenckich staży zawodowych. Stażysta oświadcza, ze zapoznał się z treścią
ww. regulaminów;
b) posiadać przez cały czas trwania stażu ważne ubezpieczenie OC i NNW;
c) odbyć studencki staż zawodowy zgodnie z terminem podanym w § 2 pkt. a) umowy oraz
harmonogramem stażu,
d) odbyć studencki staż zawodowy w miejscu i zgodnie z zasadami określonymi przez
przedsiębiorcę oraz zgodnie z programem studenckiego stażu zawodowego,
e) przestrzegać ustalonego harmonogramu stażu oraz sumiennie wykonywać powierzone
zadania,
f) do comiesięcznego przedkładania potwierdzenia o odbyciu przewidzianej
harmonogramem części stażu,
g) przestrzegać przepisy obowiązujące u Przedsiębiorcy, w tym wewnętrzne regulaminy,
ustalonego porządku pracy i zasad obowiązujących u Pracodawcy (w szczególności
przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP),
h) przestrzegać przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej,
i) dbać o powierzone mienie, używać materiałów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
j) przedstawiać co miesiąc Uczelni – w terminie określonym w § 4 ust. 2- potwierdzenie
odbycia kolejnej części stażu, zgodnie z załącznikami nr 8A, 8B i 8C do Regulaminu
płatnych studenckich staży zawodowych,

k) powiadomić kierownika Projektu o przypadkach nie wywiązywania się Przedsiębiorcy
z ustalonych warunków odbywania stażu,
l) przekazywać kierownikowi Projektu informacje o zmianie danych mogących mieć
wpływ na prawidłowe odbycie studenckiego stażu zawodowego.
§6
Przedsiębiorca oraz Stażysta zobowiązani są do udzielania Uczelni, jak również innym
upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym
realizację niniejszej umowy, rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów
związanych z realizacją umowy.
§7
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy i zaniedbania popełnione przez Stażystę lub Przedsiębiorcę,
b) szkody wyrządzone przez Stażystę lub Przedsiębiorcę,
c) niedopełnienie obowiązków zarówno przez Stażystę, jak i Przedsiębiorcę,
d) inne okoliczności wynikające z realizacji studenckiego stażu zawodowego przez
Stażystę, w szczególności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
§8
1. Umowa wygasa z dniem ukończenia stażu i wypłaty przez Uczelnię wynagrodzenia.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wykluczenia Stażysty z udziału w Projekcie.
3. W przypadku niewywiązywania się przez Stażystę z postanowień niniejszej umowy
Uczelnia ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym.
§9
1. Stażysta niewywiązujący się z postanowień umowy lub wykluczony z udziału w Projekcie
traci prawo do otrzymywania wynagrodzenia za studencki staż zawodowy.
2. Stażysta, który utracił prawo do otrzymywania wynagrodzenia za studencki staż zawodowy
przed planowanym terminem jego zakończenia zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
Uczelni otrzymanego dotychczas wynagrodzenia.
3. Stażysta, który pobrał wynagrodzenie za studencki staż zawodowy na podstawie
nieprawdziwych danych, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
§ 11
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a) deklaracja Pracodawcy i programu studenckiego stażu zawodowego (załącznik nr 2 do
Regulaminu płatnych studenckich staży zawodowych),
b) oświadczenie podatkowo składkowe (załącznik nr 6 do Regulaminu płatnych
studenckich staży zawodowych),
c) Oświadczenie dla ZUS,
d) Wzorów Zaświadczeń o realizacji kolejnych miesięcy studenckiego stażu zawodowego
(załączniki nr 8A, 8B i 8C do Regulaminu płatnych studenckich staży zawodowych).
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