„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Umowa nr………
w ramach Projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2
zawarta pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym
przez
Prof. UŚ dr. hab. Andrzeja Kowalczyka - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,
z jednej strony,
a ................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa, adres, NIP, Regon zakładu pracy, Nr KRS lub Nr wpisu do Ewidencji Działalności
Gospodarczej)
zwanym dalej "Instytucją przyjmującą", reprezentowaną przez
..................................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko, stanowisko)
……………………………………………………………………………………………………………………....
z drugiej strony.
§1
1. Uczelnia kieruje niżej wymienionego/-ych studenta/-ów do Instytucji przyjmującej
w celu odbycia staży zawodowych, w wyniku których student nabędzie praktyczne umiejętności
i doświadczenie zawodowe.
Lp.

Nazwisko i imię
studenta

Kierunek oraz
specjalność

Okres
stażu
(od - do)

PESEL

NIP
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2. Staż przebiegać będzie według programu, stanowiącego załącznik do umowy w wymiarze
nie większym niż 40 godzin tygodniowo, średnio 20 godzin tygodniowo, w sumie 240 godzin
w ciągu trwania całego stażu, zgodnie z czasem pracy i normą obowiązującą w Instytucji
przyjmującej dla rodzaju zadań wykonywanych przez studenta.
3.

Dane osoby sprawującej w Instytucji przyjmującej opiekę nad studentem /ami/, odbywającym
/cymi/ staż (zwanej dalej „opiekunem staży”):
imię i nazwisko:
zajmowane stanowisko :
Opiekun staży udziela studentowi /om/ wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań
oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w zaświadczeniu
potwierdzającym odbycie stażu i karcie oceny stażu, a także zatwierdza listę obecności.

4. Miejsce odbywania stażu:
………………………………………………………………………………………………………………….
(wypełnić, jeśli jest inne niż wpisany powyżej adres zakładu pracy)

§2
Równolegle do niniejszej umowy Uczelnia podpisuje umowę ze studentem, regulującą przebieg jego
stażu w Instytucji przyjmującej i sposób wypłacania przewidzianego wynagrodzenia.
§3
Program stażu zawierający nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zakres
planowanych zadań przewidzianych dla studenta /ów/, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
dane opiekuna staży z podaniem stanowiska służbowego i profilu wykształcenia, opracowany przez
Instytucję przyjmującą przed podpisaniem umowy oraz zaakceptowany przez Uczelnię, stanowi
integralną część niniejszej umowy.
§4
Jeżeli do podjęcia stażu przez studenta /ów/ niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, Instytucja
przyjmująca kieruje go/ich na konieczne badania, pokrywając w całości ich koszt.
§5
Uczelnia zobowiązuje się do:
1) poinformowania skierowanego studenta /ów/ o obowiązkach: sumiennego i starannego
wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń
opiekuna staży i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami
prawa, przestrzeganie ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku
obowiązującego w zakładzie pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Instytucję przyjmującą na szkodę,
przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
2) przyjęcia od studenta /ów/ po zakończeniu stażu dokumentów, potwierdzającym odbycie stażu
w Instytucji przyjmującej,
3) na wniosek Instytucji przyjmującej pozbawienia studenta /ów/ możliwości kontynuowania stażu
w przypadkach:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu,
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b) naruszenia
podstawowych
obowiązków
określonych
w
regulaminie
pracy,
a w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w trakcie pracy alkoholu,
narkotyków lub środków psychotropowych,
4) na wniosek studenta /ów/ odbywającego /ych/ staż, rozwiązania umowy z Instytucją
przyjmującą, w przypadku nierealizowania przez Instytucję przyjmującą warunków odbycia
stażu, po wysłuchaniu tejże,
5) zgłoszenia studenta /ów/ w terminie określonym prawem do obowiązujących ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych,
6) zapłaty Instytucji przyjmującej należności brutto wraz z VAT w kwocie zł ………………………,
/słownie:………………………………………………………………………………………………/,
określonej w szczegółowym budżecie Projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia ATRINBIOTECH” na rok 2011 (zadanie 5) jako Koszt opiekuna staży ze strony pracodawcy.
Zapłata należności nastąpi na podstawie wystawionej przez Instytucję przyjmującą faktury
VAT, przelewem na rachunek bankowy Instytucji przyjmującej, wskazany w fakturze VAT,
w terminie wypłaty należności z Projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia ATRINBIOTECH”, nie później niż do 30 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
student ukończył staż. W przypadku przerwania stażu przez studenta /ów/ Uczelnia nie
wypłaci świadczenia finansowego Instytucji przyjmującej,
7) poświadczenia studentowi /om/ odbycia stażu w suplemencie do dyplomu ukończeniu
studiów.
§6
Instytucja przyjmująca zobowiązuje się do zapewnienia należytej realizacji stażu, a w szczególności
do:
1) przyjęcia na staż kierowanego /ych/ przez Uczelnię studenta /ów/,
2) zapoznania studenta /ów/ z programem stażu,
3) zapewnienia studentowi /om/ warunków do wykonywania czynności i zadań, zgodnie
z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez niego /ich/ umiejętności do
samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu,
4) przeszkolenia studenta /ów/ w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,
5) zaznajomienia studenta /ów/ z jego /ich/ zadaniami,
6) przydzielenia studentowi /om/ na zasadach przewidzianych dla pracowników: odzieży i obuwia
roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej,
bezpłatnych posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych lub wzmacniających,
7) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni informowania Uczelni o przypadkach
przerwania przez studenta /ów/ odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej
nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych istotnych dla stażu zdarzeniach,
8) poświadczenia przez opiekuna staży informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym
odbycie stażu i karcie oceny stażu oraz zatwierdzenia listy obecności,
9) wystawienia Uczelni faktury VAT z tytułu kosztu opiekuna staży.
§7
Uczelnia zastrzega sobie prawo kontroli Instytucji przyjmującej w zakresie prawidłowości
wykonywania niniejszej umowy.
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§8
W przypadku niedotrzymania przez Instytucję przyjmującą warunków niniejszej umowy, Uczelnia
może odstąpić od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając Instytucję
przyjmującą o tym na piśmie, bez prawa do wypłaty zobowiązań finansowych.
§9
1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu
go przez obie strony.
2. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
3. Umowa zawarta jest na okres od ……………. do …………… i może być rozwiązana przez każdą
ze stron za tygodniowym wypowiedzeniem na piśmie, skutecznym po doręczeniu drugiej stronie,
z zastrzeżeniem § 8.
4. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów z niniejszej umowy pod orzecznictwo sądu właściwego dla
siedziby Uczelni.
5. W zakresie nie unormowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia regulaminu
oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
Instytucja przyjmująca

Uniwersytet Śląski

……………………….

……………………….

(podpis osoby upoważnionej)

(podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć Zakładu pracy)

(pieczęć Uczelni)
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