UMOWA TRÓJSTRONNA NR
O STAŻ

Zawarta dnia

pomiędzy:

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorskiej 118/120, 53‐345
Wrocław, zwana dalej Uczelnią o nr NIP 896‐000‐69‐97 Regon 000001531 reprezentowaną na podstawie
pełnomocnictwa NR R/DOP‐0170‐1‐40/12 przez:
dr inż. Dorotę Kwiatkowską‐ Menedżer Projektu
Ciotucha
zwanym w treści umowy „Organizator”
a

imię i nazwisko Stażysty

adres

rok studiów/Wydział

zwanym(ą) w treści umowy „Stażysta”,
oraz

nazwa podmiotu

ul
Adres

NIP: Regon:
reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Podmiot oferujący staż”
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Biuro Projektu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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tel. 71 36 80 939, fax 71 36 80 754
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie organizacji staży realizowanych w ramach
projektu „Kuźnia Kadr IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§2
1. Organizator wyraża zgodę na uczestniczenie studenta/absolwenta w stażu, a Podmiot oferujący staż
zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia stażu dla Stażysty.
2. Staż, o którym mowa w ust. 1, nie jest stażem programowym przewidzianym programem studiów, a
jego rozumienie zostało zdefiniowane w Regulaminie płatnych staży.

§3
Staż, o którym mowa w § 2, odbędzie się w okresie od
do

§4
Podmiot oferujący staż zobowiązuje się do:
1) zapewnienia Stażyście odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do odbywania
stażu
2) zapoznania Stażysty z regulaminem obowiązującym w danym Podmiocie oferującym staż z
zakładowymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej,
3) nadzoru nad wykonywaniem przez Stażystę powierzonych mu zadań,
4) zapewnienia Stażyście na czas odbywania stażu odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu
ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie
pracy,
5) realizacji programu stażu zgodnie z przedstawionym w procesie rekrutacji dokumentem.
6) potwierdzenia odbytego stażu w dzienniku stażu prowadzonym przez Stażystę
7) potwierdzenia danych zawartych w dzienniku stażu
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§5

1. Organizator zobowiązuje się do:
1) reprezentowania interesów Stażysty ,
2) przeprowadzenia szkoleń wstępnych,
3) wypłacenia stypendium za odbyty staż w wysokości 916,73 zł brutto za każdy miesiąc
odbytego stażu, w najbliższym terminie rozliczania przez Organizatora stypendium i
stwierdzenia przez Organizatora należytego wykonania umowy, pod warunkiem przekazania
Organizatorowi na ten cel środków finansowych przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju.
4) Kwota stypendium może ulec zmianie w przypadku zmiany w stawkach na ubezpieczenie
społeczne i innych świadczeniach.
2. Wypłata stypendium nastąpi po przedstawieniu przez Stażystę wypełnionego dziennika stażu
potwierdzonego przez Podmiot oferujący staż.

§6
Stażysta zobowiązuje się do:
1) udziału w szkoleniach wstępnych organizowanych przez Organizatora,
2) prowadzenia i dostarczenia do Organizatora dziennika stażu,
3) przestrzegania ustalonych zasad stażu, w tym ustalonego terminu stażu oraz starannego
wykonywania powierzonych obowiązków,
4) przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Podmiotu oferującego staż
5) przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,
6) zachowania tajemnicy informacji udostępnianych w czasie odbywania stażu ze szczególnym
naciskiem na ochronę danych osobowych pracowników i klientów Podmiotu oferującego staż,
7) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczenia odpowiednich
dokumentów potwierdzających do Organizatora przed rozpoczęciem stażu

§7
Uprawnienia Podmiotu oferującego staż:
1) w przypadku wyrządzenia przez Stażystę szkody w mieniu Podmiotu oferującego staż, może
on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Nie
dotyczy to jednak szkód powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas których
Stażysta podlega kierownictwu wyznaczonemu przez Podmiot oferujący staż i ma obowiązek
stosować się do jego wskazówek.

§8
1. Umowa może zostać rozwiązana przez strony za trzydniowym wypowiedzeniem.
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§9
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygają ze strony Organizatora
‐ Menedżer Projektu, a ze strony Podmiotu oferującego staż – osoba uprawniona do
reprezentowania Podmiotu oferującego staż, w formie negocjacji pojednawczych.
2. Do czasu zakończenia negocjacji, określonych w ust.1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na
drogę postępowania sądowego, chyba, że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.
3. Jeżeli Strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w formie negocjacji pojednawczych
w terminie 14 dni, przyjmuje się, że negocjacje pojednawcze zakończyły się bezskutecznie.
4. W razie skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

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

.............................. .
Organizator
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