Projekt „Aktywni na rynku pracy” realizowany zgodnie z umową nr UDA – POKL.04.01.01-00-371/09-00
Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w praktykach studenckich i stażach absolwenckich
organizowanych w ramach Projektu „Aktywni na Rynku Pracy”

Miejsce na opis składek ZUS (wypełnia Dz. Płac)
………………………………...............…..
(pieczątka jednostki organizacyjnej)

Egzemplarz:

WYKONAWCY / UKSW
Źródło finansowania:
Projekt „Aktywni na rynku pracy” realizowany zgodnie z umową nr UDA – POKL.04.01.01-00-371/09-00

UMOWA nr ………….….…….….....…...
o organizację i odbycie praktyki studenckiej/stażu absolwenckiego dla studentów i
absolwentów UKSW w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”
W dniu ………………………………………….…...………. pomiędzy:
1. Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Uczelnią”,
2. Panem/Panią……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkałym……………………………………………………………………………………………………
(adres)

o numerze PESEL …………………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr
…………………………………………………………………..
(seria i numer dowodu)

zwanym dalej „Studentem/Absolwentem” oraz
3. …………………………………………………………………………………. z siedzibą …………………...
(nazwa Zakładu pracy)

………………………………………………………………………………….reprezentowanym przez:
(adres Zakładu pracy)

……………………………………………………………………………., zwanym dalej „Zakładem pracy”
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pracodawcę)

została zawarta umowa o organizację i odbycie praktyki studenckiej/stażu absolwenckiego w ramach
projektu POKL.04.01.01-00-371/09-00 „Aktywni na rynku pracy” o następującej treści:

§1
Uczelnia kieruje do zakładu pracy Pana/Panią ………………………………………- studenta …..
roku/absolwenta Wydziału ……………………………………, o numerze albumu ……………, w celu
odbycia praktyki studenckiej/stażu absolwenckiego w wymiarze 60 godzin, w terminie od dnia
………………… do dnia ………………
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§2
1. Zakład pracy zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia praktyki studenckiej/stażu
absolwenckiego, zgodnie z programem ustalonym przez Zakład pracy oraz Studenta, stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
2. W okresie odbywania praktyk studenckich/stażu absolwenckiego Student/Absolwent nie jest
pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy.
§3
1.

Z

tytułu

odbywania

praktyk

studenckich/stażu

absolwenckiego

w

Zakładzie

pracy

Student/Absolwent otrzyma od Uczelni jednorazowo świadczenie pieniężne w kwocie …………….. zł
brutto (słownie: ……………………………………………………….. brutto) współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Aktywni na rynku pracy”.
2. W przypadku, jeżeli Student/Absolwent nie będzie mógł zakończyć odbywania praktyki
studenckiej/stażu absolwenckiego z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, zostanie mu
wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie proporcjonalnej do okresu odbytej praktyki/stażu.
Podstawą do wypłaty świadczenia pieniężnego w takim przypadku będzie zaświadczenie z Zakładu
pracy o częściowym odbyciu praktyki/stażu oraz dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności
uniemożliwiających Studentowi/Absolwentowi ukończenie odbywania stażu.
3. Warunkiem wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, jest przedłożenie przez
Studenta/Absolwenta, niezwłocznie po zakończeniu praktyki studenckiej/stażu absolwenckiego,
rachunku do niniejszej umowy w Biurze Karier. Świadczenie pieniężne zostanie wypłacone po
zakończeniu

praktyki/stażu,

na

podstawie

Karty

czasu

pracy

oraz

Ankiety

oceniającej

praktykanta/stażystę przez Uczelnię w terminie 14 dni od przedłożenia tych dokumentów oraz
rachunku

w

Biurze

Karier,

na

rachunek

bankowy

Studenta/Absolwenta

nr

………………………………………………………………………………..

§4
Pracodawca zobowiązuje się do:

1)

stworzenia

warunków

niezbędnych

do

realizacji

praktyk

studenckich

lub/i

staży

absolwenckich;
2)

przygotowania programu praktyk i przedstawienia go Koordynatorowi ds. praktyk i staży;

3)

wyznaczenia Opiekuna ds. Staży i Praktyk odpowiedzialnego za organizację praktyk/staży na

terenie Zakładu Pracy;
4)

zapoznania praktykantów i stażystów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami

o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz
ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
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5)

umożliwienia

Koordynatorowi

ds.

Praktyk

kontroli

nad

praktyką

studencką/stażem

absolwenckim.
6)

Potwierdzenia w karcie praktykanta/stażysty zrealizowanych zadań.
§5

1. Obowiązki praktykanta/stażysty szczegółowo definiuje Regulamin praktyk studenckich i staży
absolwenckich w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”, stanowiący załącznik do zarządzenia
Rektora z dnia ………….
2.

Praktykant/stażysta

jest

zobowiązany do

przestrzegania

wszystkich

zasad

Regulaminu

uczestnictwa w stażach i praktykach studenckich obowiązującego w ramach Projektu „Aktywni na
rynku pracy”.
3. Praktykant nie może usprawiedliwiać absencji na zajęciach objętych programem studiów
odbywaniem praktyk w ramach projektu. Na praktykancie ciąży obowiązek skorelowania czasu
odbywania praktyki z zajęciami na Uczelni.
4. W przypadkach losowych uniemożliwiających praktykantowi/stażyście terminowe odbycie
praktyki/stażu, może on zwrócić się do Uczelni z pisemną prośbą o zmianę terminu odbywania
praktyki/stażu.
5. Przed podjęciem praktyki/stażu Student/Absolwent zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej
umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej
na czas odbywania praktyki/stażu i przedłożenia tej polisy ubezpieczeniowej w Zakładzie pracy.
§6
Uczelnia zobowiązuje się do:
1)

zapoznania praktykanta/stażysty z regulaminem praktyk/staży;

2)

sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem praktyki/stażu;

3)

odwołania z praktyki/stażu praktykantów/stażystów w przypadku, gdy naruszą regulamin

praktyk/staży lub regulamin pracy Pracodawcy.
§7
1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Zakładu pracy za działania i zaniechania
Studenta/Absolwenta w okresie odbywania praktyki/stażu.
2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Zakładu pracy za nieprzystąpienie przez
Studenta/Absolwenta do odbywania praktyki/stażu i zaprzestania odbywania praktyki/stażu przed
upływem okresu, na jaki została zawarta niniejsza umowa.
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§8
1. Student/Absolwent ponosi odpowiedzialność wobec Uczelni i Zakładu pracy z tytułu nienależytego
wykonywania obowiązków określonych w programie praktyki/stażu.
2. W przypadku niewykonywania zadań określonych w programie praktyki/stażu lub naruszenia przez
Studenta/Absolwenta postanowień niniejszej umowy lub Regulaminu Staży Absolwenckich i Praktyk
Studenckich organizowanych w ramach Projektu „Aktywni na rynku pracy” Uczelnia i Zakład pracy
mają prawo odstąpienia od umowy ze Studentem/Absolwentem.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zakład pracy niezwłocznie
powiadomi Uczelnię na piśmie.
§9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………..

………..……………………………………………

(pieczątka i podpis osoby
reprezentującej uczelnię)

(pieczątka zakładu pracy
i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania)

……………………………………………..
(czytelny podpis studenta)
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