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UMOWA NR ….…………..………………../2018

o organizację i odbycie stażu ramach projektu „Praktykuj z nami!”

zawarta w dniu ………………… 2018 roku w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  z siedzibą przy

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956,

reprezentowanym przez:

dr hab. Annę Fidelus, prof UKSW, prorektor ds studenckich i kształcenia 

zwanym w dalszej części umowy „Kierującym na staż”,

a

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ną przez:

……………………………………………………................................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym na staż”.

a

Panem/Panią …………………………………………………zamieszkałym ……………….....

............................ o numerze PESEL …………………………………, legitymującym/cą

się  dowodem  osobistym  nr ……………………………  zwanym  dalej

„Stażystą/Stażystką”

Umowa  została  zawarta  na  organizację  i  odbycie  staży  studenckich  w  ramach

realizacji  projektu:  „Praktykuj  z  nami” realizowanego  na  mocy  Umowy

o dofinansowanie nr  POWR.03.01.00-00-S169/17 z dnia 17.10.2017 r.  w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III.

Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju,  Działanie  3.1  Kompetencje  w

szkolnictwie wyższym o następującej treści:
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§ 1. Staż studencki

1. Kierujący  na  staż kieruje  do  Przyjmującego  na  staż  Pana/Panią

………………………………………...,  studenta  …..  roku  studiów  stacjonarnych

……….  stopnia  na  kierunku  ………………………………………….  na  Wydziale

Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Warszawie.

2. Ilekroć  w  umowie  jest  mowa  o  stażu,  należy  przez  to  rozumieć  osobiste

wykonywanie zadań w wymiarze  240 godz.  w okresie  max. 3 miesiąca,  przez

studenta/kę,  zwanego  dalej  „Stażystą/ką”,  zgodnych  z programem  stażu  w

ramach  niniejszej  Umowy  u Przyjmującego  na  staż,  celem  którego  jest

zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz

zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych bezpośrednio z

efektami kształcenia na kierunku studiów wymienionych w ust. 1.

3. Staż  jest  realizowany  w  ramach  projektu:  „Praktykuj  z  nami!”

nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 (Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja

Rozwój  2014-2020,  Oś  priorytetowa  III.  Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i

rozwoju,  Działanie  3.1  Kompetencje  w  szkolnictwie  wyższym)  i uwzględni

zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram

jakości staży (2014/C88/01).

4. Stażysta/ka  wykonuje  zadania  pod  nadzorem  Opiekuna  stażu  będącego

pracownikiem Przyjmującego na staż.

5. Miejscem  wykonywania  stażu  jest  siedziba  lub  jednostka  organizacyjna:

departament ……, biuro….….. Przyjmującego na staż.

§ 2. Zobowiązania Stażysty/ki

1. Stażysta/ka  oświadcza,  że  zapoznał/a  się  z  Regulaminem  organizacji  staży

studenckich,  akceptuje  jego  postanowienia  i  zobowiązuje  się  do  ich

przestrzegania.
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2. Stażysta/ka oświadcza, że został poinformowany/a, że uczestniczy w projekcie

współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego

Funduszu Społecznego.

3. Stażysta/ka  oświadcza,  że  został  pouczony/a  i  jest  świadomy/a

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

4. Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:

1) przygotowania  wspólnie  z  Opiekunem  stażu  wyznaczonym  przez

Przyjmującego na staż i Kierownikiem Projektu programu i harmonogramu

stażu oraz do jego realizacji;

2) przestrzegania  ustalonego  przez  Przyjmującego  na  staż  rozkładu  czasu

wykonywania zadań objętych programem stażu;

3) dbania o dobry wizerunek Kierującego na staż oraz Przyjmującego na staż;

4) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu;

5) stosowania się do poleceń Przyjmującego na staż oraz wyznaczonego przez

niego  Opiekuna  stażu,  o  ile  polecenia  te  dotyczą  zadań  objętych

programem stażu oraz nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami

współżycia społecznego;

6) niezwłocznego  informowania  Przyjmującego  na  staż  o  nieobecności  w

danym dniu stażu;

7) prowadzenia  dokumentacji  stażowej  (listy  obecności  podpisywanej

codziennie  przez  Stażystę/kę,  prowadzenia  dziennika  stażu  oraz  innych

dokumentów związanych z realizacją stażu);

8) przestrzegania  przepisów  regulujących  organizację  i  porządek  pracy

obowiązujących  u  Przyjmującego  na  staż,  a  w  szczególności  Kodeksu

Pracy,  regulaminu pracy,  przepisów w zakresie bezpieczeństwa i  higieny

pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących poufności

informacji, w szczególności tajemnicy służbowej;

9) niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

informowania  Kierownika  Projektu  pisemnie  lub pocztą  elektroniczną
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o wszelkich  faktach  mogących  mieć  wpływ  na  niezgodność  zasad  lub

sposobu odbywania stażu z niniejszą umową lub Regulaminem organizacji

staży studenckich;

10) udziału w badaniu ewaluacyjnym.

5. Stażysta/ka  ma  obowiązek  pisemnie  poinformować  Kierującego  na  staż

o przerwaniu  stażu,  poprzez  dostarczenie  oświadczenia  do  Biura  Projektu

w ciągu  3  dni  od  daty  tego  zdarzenia.  W  razie  przerwania  stażu  z  winy

Stażysty/ki,  musi  zwrócić  wszystkie  świadczenia  (stypendium  stażowe  i

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) otrzymane od Kierującego

na  staż.  Nie  dotyczy  to  tylko  przypadków,  gdy  przerwanie  stażu  nastąpiło  z

przyczyn losowych. Obowiązek wykazania przyczyn losowych przerwania stażu

spoczywa na Stażyście/Stażystce.

6. Stażysta/ka ma obowiązek zwrotu wszystkich świadczeń w przypadku rezygnacji

ze stażu z przyczyn leżących po jego stronie.

7. Stażysta/ka  zobowiązuje  się,  iż  nie  będzie  rozpowszechniać,  ujawniać  ani

wykorzystywać  informacji  dotyczących  Przyjmującego  na  staż,  których

rozpowszechnianie,  ujawnianie  lub  wykorzystywanie  mogłoby  w  jakikolwiek

sposób  zaszkodzić  wizerunkowi  lub  w  inny  sposób  wyrządzić  szkodę

Przyjmującemu na staż. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Stażysta/ka złoży

oświadczenie  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  3  do  Umowy

„Oświadczenie o zachowaniu poufności w związku z realizacją umowy”.

8. W  okresie  trwania  stażu,  Stażysta/ka  nie  będzie  tworzyć  ani  modyfikować

projektów  wynalazczych,  utworów,  ani  innych  przedmiotów  praw  własności

intelektualnej  przy  użyciu  mienia  należącego  do  Przyjmującego  na  staż,  bez

porozumienia z Przyjmującym na staż.

9. Prawa własności  intelektualnej  do projektów wynalazczych,  utworów i  innych

przedmiotów  wytworzonych  w  ramach  stażu  przysługują  Przyjmującemu  na

staż,  chyba,  że  odnośnie  danego  przedmiotu,  prawa  własności  intelektualnej

Przyjmujący na staż i Stażysta/ka porozumieją się inaczej. 
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10. W przypadku,  gdy  Przyjmujący  na staż  nie  dopełni  obowiązku dopuszczenia

Stażysty/ki  do  wykonywania  zadań  objętych  programem  stażu,  Stażysta/ka

niezwłocznie informuje pisemnie lub pocztą elektroniczną  Kierownika Projektu

o zaistniałej sytuacji. 

§ 3. Zobowiązania Przyjmującego na staż

1. Przyjmujący  na  staż  zobowiązuje  się  do  wyznaczenia  Opiekuna  stażu,  który

posiada  odpowiednie  doświadczenie  w  realizacji  zadań  objętych  programem

stażu.

2. Staże odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach

pracy Przyjmującego na staż. 

3. Staże nie mogą się odbywać w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Opiekun stażu:

1) przygotuje  program  i  harmonogram  stażu  w  porozumieniu

z Kierownikiem Projektu z UKSW i Stażystą/ką;

2) przestrzega i kontroluje czas wykonywania zadań Stażysty/ki;

3) nadzoruje wypełnianie listy obecności i dzienniczka stażowego;

4) przydziela zadania do wykonania;

5) nadzoruje przebieg wykonywanych zadań;

6) odbiera wykonane zadania;

7) weryfikuje zgodność przebiegu stażu z programem stażu;

8) na  bieżąco  informuje  Kierownika  projektu  o  przebiegu  stażu,  w  tym

w szczególności o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;

9) udziela pomocy i wskazówek;

10)po zakończeniu stażu akceptuje zapisy zawarte w dzienniczku stażowym oraz

liście  obecności  potwierdzając  je  własnym  podpisem  oraz  wydaje

Stażyście/Stażystce zaświadczenie o odbyciu stażu.

5. Przyjmujący na staż ma obowiązek niezwłocznego informowania pisemnie lub

pocztą  elektroniczną  Kierownika  Projektu  o  wszelkich  niepokojących
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przypadkach/zjawiskach  dotyczących  zachowania  Stażysty/ki,  w  tym

o przypadkach  przerwania  stażu  oraz  o  każdym  dniu  nieusprawiedliwionej

nieobecności Stażysty/ki.

6. Przyjmujący na staż ponosi ryzyko ewentualnych strat materialnych powstałych

w wyniku odbywania stażu przez Stażystę/kę. Nie dotyczy to sytuacji, w której

straty  materiale  są  wynikiem  zawinionego  działania  lub  zaniechania

Stażysty/ki.

7. Kierujący  na staż zastrzega sobie  prawo wglądu do dokumentacji  dotyczącej

realizacji stażu u Przyjmującego na staż. 

8. Przyjmujący na staż winieni niezwłocznie wyznaczyć, nie później niż w terminie

3  dni  roboczych,  inną  osobę  na  Opiekuna  stażu,  w  przypadku,  gdy  osoba

pierwotnie  wyznaczona  na  Opiekuna  stażu  nie  może  w  dalszym  ciągu

sprawować  opieki  merytorycznej  nad  Stażystą/ką  (np.  urlop/zwolnienie

chorobowe) oraz nadzoru nad organizacją i przebiegiem stażu i poinformowania

o tym fakcie  Kierownika  projektu  pisemnie.  Jeśli  zmiana,  o  której  mowa  w

zdaniu poprzednim, dotyczy okresu krótszego niż 1 miesiąc Przyjmujący na staż

informuje o tym fakcie Kierownika projektu pisemnie. Zmiana dotycząca okresu

dłuższego niż 1 miesiąc wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

9. Przyjmujący na staż zobowiązuje się do:

1) wyposażenia  stanowiska  przeznaczonego  dla  Stażysty/ki  w  niezbędne

urządzenia, sprzęt i materiały, uwzględniając wymagania BHP;

2) zapewnienia dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń

socjalnych; 

3) zapoznania  Stażysty/ki  z  zakresem powierzonych  obowiązków,  organizacją

pracy,  regulaminem  pracy,  w  szczególności  przestrzegania  porządku  i

dyscypliny oraz przepisów BHP;

4) nadzorowania przebiegu stażu;

5) niezwłocznego  (najpóźniej  w  ciągu  3  dni  roboczych)  powiadomienia

Kierującego  na  staż  o  przerwaniu  stażu  przez  Stażystę/kę,  jego
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nieusprawiedliwionej  absencji  lub  naruszeniu  zasad  odbywania  stażu

określonych w Regulaminie oraz o innych zdarzeniach, mających znaczenie

dla realizacji stażu w ramach Projektu;

6) ochrony danych osobowych Stażysty/ki.

§ 4.  Zobowiązania Kierującego na staż

Kierujący na staż zobowiązuje się do:

1) zapoznania Stażysty/ki z Regulaminem organizacji staży studenckich;

2) zatwierdzenia  programu  stażu  pod  kątem  zgodności  z  kierunkowymi

efektami kształcenia;

3) przedstawienia  Przyjmującemu  na  staż  dowodu  ubezpieczenia  następstw

nieszczęśliwych wypadków Stażysty/ki;

4) monitorowania  postępów merytorycznych  Stażysty/ki  zgodnie  z  założonym

programem  stażu  na  podstawie  dzienników  stażysty  przedkładanych  co

miesiąc;

5) monitorowania obecności stażysty/ki,

6) zaopiniowania sprawozdania stażysty/stażystki ze stażu;

7) interweniowania  w  przypadku  problemów  w  realizacji  stażu/programu

merytorycznego;

8) sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem stażu;

9) odwołania  ze  stażu  Stażysty/ki  w  przypadku,  gdy  naruszy  Regulamin

organizacji staży studenckich lub regulamin pracy u Przyjmującego na staż.

§ 5. Koszty organizacji stażu

1. Przyjmujący na staż nie pobiera żadnych opłat od uczestników stażu.

2. Przyjmujący  na  staż  oświadcza,  że  nie  zachodzi  niedozwolone  podwójne

finansowanie  stażu  tj.  Stażysta/ka  z  ramienia  Przyjmującego  na  staż  nie

otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
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3. Z  tytułu  odbywania  stażu  u  Przyjmującego  na  staż  Stażysta/ka  otrzyma  od

Kierującego na staż, w ramach projektu „Praktykuj z nami!” nr POWR.03.01.00-

IP.08-00-SP2/17, stypendium stażowe zgodne ze stawką godzinową określoną

w umowie o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Kierującym na staż a

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tj. za 240 godz. przez  max. 3 miesiące,

12 tygodni, jednak w tygodniu nie mniej niż za 20 godz. zadań stażowych.

4. Kierujący na staż dokona miesięcznie wypłaty Stażyście/Stażystce stypendium

stażowego, pomniejszonego o należności publicznoprawne, mając na uwadze, że:

1) stypendium stażowe wynosi miesięcznie brutto 1480,00 zł, co nie przekracza

50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnego z obwieszczeniem

Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  sprawie  przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przy 168 godzinach

pracy w miesiącu wrześniu 2017 roku;

2) stypendium  stażowe  podlega  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowemu

i wypadkowemu  (jeżeli  nie  ma  innych  tytułów  rodzących  obowiązek

ubezpieczeń  społecznych),  zgodnie  z  ustawą  o  systemie  ubezpieczeń

społecznych z dn. 13.10.1998 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.);

3) stypendium stażowe podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli nie podlega

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu);

4) zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1530 z późn. zm.) kwota

stypendium zwolniona jest z podatku dochodowego, a co za tym idzie zgodnie

z art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej  finansowanych ze  środków publicznych  (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.

1428 z późn. zm.) w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy

od osób fizycznych przez  płatnika,  od przychodów stanowiących podstawę

wymiaru  składki,  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  obliczoną  za

poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł;
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5) stypendium stażowe  jest  w  całości  zwolnione  od  podatku,  oznacza  to,  iż

Stażysta/ka  po  zakończeniu  odbywania  stażu  nie  otrzyma  od  Uczelni

rozliczenia podatkowego PIT 11;

6) Stażysta/ka  przyjmuje  do  wiadomości,  że  od  dnia  rozpoczęcia  odbywania

stażu  będzie  wyrejestrowany  z  ubezpieczenia  zdrowotnego  jako  członek

rodziny  (lub z  innego  tytułu)  i  zostanie  zgłoszony do  ubezpieczenia  przez

Kierującego  na  staż,  a  po  jego  zakończeniu  musi  dokonać  ponownego

zgłoszenia zgodnie z jego aktualną sytuacją;

5. Wypłata stypendium stażowego, pomniejszonego o należności publicznoprawne,

nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca odbywania stażu, na konto bankowe

wskazane przez Stażystę/kę. Warunkiem przekazania środków jest dostarczenie

przez  Stażystę/kę  do  5-tego  dnia  następnego  miesiąca  podpisanej  przez

Opiekuna stażu po stronie pracodawcy listy obecności i dziennika stażu za dany

miesiąc.  Listę  obecności  i  dziennik  stażu  należy  dostarczyć  do  Centrum

Inicjatyw  Rozwojowych  UKSW,  mieszczącego  się  przy  ulicy  Wóycickiego  1/3,

Bud. 19, pok. 1925, 01-938 Warszawa (Biuro Projektu);

6. Stypendium  stażowe  wypłacane  będzie  ze  środków  „Praktykuj  z  nami!”

nr POWR.03.01.00-00-S169/17,  realizowanego  w  ramach  Programu

Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  współfinansowanego  przez  Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Kwota  brutto  stypendium,  o  której  mowa  w  ust.  4  pkt  1  wraz  z kosztami

obowiązkowych składek społecznych stanowi  łącznie wartość 4440,00 złotych

brutto/brutto liczone według stawki 18,50 zł za godzinę x 240 godz., zgodnie

z budżetem projektu „Praktykuj z nami!” nr POWR.03.01.00-00-S169/17.

8. Kierujący  na  staż  zobowiązuje  się  wobec  Stażysty/ki  do  pokrycia  kosztów

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od wartości brutto

stypendium stażowego  określonego w ust.  4 pkt  1 ponosi  w pełni  jednostka

Kierującego na staż. 

Projekt Praktykuj z nami!
Nr POWR. 03.01.00-00-S169/17

http://www.wbns.uksw.edu.pl/


UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (48 22) 569 68 37, fax (48 22) 569 68 40

www.wbns.uksw.edu.pl

10.Jeżeli  Stażysta/ka,  bez  uzasadnionej  przyczyny  nie  zrealizuje  uzgodnionego

programu stażu we wskazanych w umowie terminach,  Kierujący  na staż ma

prawo odmowy wypłaty stypendium za staż  i  dochodzenia zwrotu dotychczas

wypłaconych świadczeń, zgodnie z Regulaminem organizacji staży studenckich.

11.Przyjmujący na staż pokryje koszty badań lekarskich Stażysty/ki, o ile będą one

konieczne do odbycia stażu.

12.Wielkość  środków,  jakimi  dysponuje  Uniwersytet  Kardynała  Wyszyńskiego

w Warszawie  w ramach  w/w  Projektu  określa  umowa  zawarta  pomiędzy

Uniwersytetem  Kardynała  Wyszyńskiego  a Narodowym  Centrum  Badań

i Rozwoju nr POWR.03.01.00-00-S169/17-00.

13.W przypadku  wystąpienia  opóźnień  w  przekazaniu  środków finansowych  na

realizację  projektu,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Instytucji  Pośredniczącej,

Kierujący  na  staż zastrzega  sobie  prawo zawieszenia  wypłat  świadczenia  dla

Stażystów/ek, do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania.  Kierujący

na staż zrealizuje płatność niezwłocznie po wpływie wspomnianych środków na

konto  projektowe.  W takim przypadku  Stażyście/stce  nie  będą  przysługiwać

odsetki za opóźnienie. 

14.Stypendium stażowe przyznaje się na cały okres stażu.

15.W przypadku  rezygnacji  uczestnika  Kierujący  na  staż zobowiązuje  się

poinformować Przyjmującego na staż o tym fakcie nie później niż 3 dni przed

planowanym terminem rozpoczęcia danego stażu.

§ 6.  Czas trwania umowy

Niniejsza umowa zawarta jest na okres …………….. od dnia ……………………… 20…

roku do dnia …………………….. 2018 r.  Staż obejmuje 240 godz. przez  max. 3

miesiące, 12 tygodni, jednak w tygodniu nie mniej niż za 20 godz. zadań stażowych.

Projekt Praktykuj z nami!
Nr POWR. 03.01.00-00-S169/17

http://www.wbns.uksw.edu.pl/


UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (48 22) 569 68 37, fax (48 22) 569 68 40

www.wbns.uksw.edu.pl

§ 7. Rozwiązanie umowy

1. Umowa niniejsza rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

3. Każda  ze  Stron  niniejszej  umowy  może  ją  rozwiązać  z  zachowaniem

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Stażysta/ka

ma obowiązek wykonywać swoje zadania, chyba że został/a zwolniony/a z tego

obowiązku przez Przyjmującego na staż.

4. Kierujący  na staż  może rozwiązać Umowę o Staż  w trybie  natychmiastowym,

w przypadku  gdy  Przyjmujący  na  staż  nie  wywiązywał  się  z  obowiązku

dopuszczenia  Stażysty/ki  do  wykonywania  zadań  określonych  w  programie

stażu.

5. Przyjmujący na staż może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub za

dwutygodniowym  wypowiedzeniem,  albo  odstąpić  na  zasadach  określonych

w przepisach prawa z niżej wymienionych powodów:

1) gdy  Stażysta/ka  doprowadził/a  do  ciężkiego  naruszenia  obowiązków,

o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-5,

2) nieusprawiedliwionego  niestawienia  się  Stażysty/ki  w  miejscu  odbywania

stażu trwającego dłużej niż trzy dni,

3) gdy  Stażysta/ka  przystąpił/a  do  wykonywania  obowiązków  objętych

programem stażu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków

odurzających,

4) gdy  Stażysta/ka  zaprzestał/a  wykonywania  obowiązków  wynikających

z niniejszej  umowy  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Stażystę/kę,  jeśli

Stażysta/ka będzie niezdolny/a do wykonywania zadań objętych programem

stażu przez okres dłuższy niż 30 dni.

§ 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Kierujący na staż oświadcza,  że administratorem danych, które powierza jest

Minister  Rozwoju  pełniący  funkcję  Instytucji  Zarządzającej  dla  Programu
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Plac

Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2. Kierujący  na  staż,  zgodnie  z  zapisami  umowy  o  dofinansowanie  nr

POWR.03.01.00-00-S169/17  powierza  Przyjmującemu  na  staż  przetwarzanie

danych osobowych Stażystów biorących udział w Projekcie m. in. w zakresie:

1) imię i nazwisko, 

2) numer ewidencyjny PESEL, 

3) seria i numer dowodu osobistego, 

4) adres zameldowania. 

3. Przyjmujący  na  staż  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  przetwarzania

i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami  ustawy o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze

zm.),  w tym nie będzie przetwarzał  posiadanych danych osobowych w innym

celu niż wykonywanie niniejszej umowy oraz zabezpieczy je przed dostępem osób

nieuprawnionych w sposób zgodny z prawem. 

4. Przyjmujący na staż zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o

których  mowa  w  ust  2,  do  ich  zabezpieczenia  poprzez  podjęcie  środków

technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy. 

5. Przyjmujący na staż oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych  i Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024): 

1)  prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 

2)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące

do przetwarzania  danych  osobowych  zapewniają  poziom  bezpieczeństwa

określony, jako wysoki, 

3)  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę

przetwarzanych  danych  osobowych,  a  w  szczególności  zabezpieczenia  danych
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osobowych  przed  ich  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem

przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem z  naruszeniem ustawy,  zmianą,

utratą,  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem,  w zakresie,  za  który  odpowiada

Przyjmujący na staż. 

6. Przyjmujący na staż ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki  działania

niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Przyjmujący  na  staż  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  danych

osobowych,  z którymi  zapoznał  się  przy  realizacji  umowy,  również  po

wygaśnięciu umowy.

8. Wszelkie przekazane przez Kierującego na staż informacje, materiały mogą być

wykorzystywane  przez  Przyjmującego  na  staż  tylko  i  wyłącznie  na  potrzeby

realizacji zapisów niniejszej umowy.

9. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej  Umowy z przyczyn

leżących po stronie Przyjmującego na staż, w następstwie, czego Kierujący na

staż,  zostanie  zobowiązany  do  wypłaty  odszkodowania  lub  zostanie  ukarany

karą grzywny, Przyjmujący na staż zobowiązuje się pokryć Kierującemu na staż

poniesione z tego tytułu straty i koszty. 

10.Kierujący na staż ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu

wypowiedzenia, gdy Przyjmujący na staż: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową, 

2) powierzył  przetwarzanie  danych  osobowych  podwykonawcom  bez  zgody

Kierującego na staż, 

3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 

§ 9. Charakter umowy

Umowa niniejsza ma charakter umowy nienazwanej i nie ma charakteru stosunku

pracy oraz nie uprawnia Stron do sądowego dochodzenia zawarcia umowy o pracę

z Kierującym na staż lub z Przyjmującym na staż i Stażystą/ką.
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§ 10. Postanowienia końcowe

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. Adresami  Stron  do  doręczeń  są  ich  adresy  wskazane  na  pierwszej  stronie

niniejszej  umowy.  Strona  może  wskazać  swój  nowy  adres  do  doręczeń  z  co

najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Kierownikiem Projektu z UKSW jest Pan Doktor inżynier Andrzej Długoński nr

tel. 695-954-791, e-mail: a.dlugonski@uksw.edu.pl 

4. Opiekunem  Stażu  ze  strony  Przyjmującego  na  staż  jest   Pan/Pani

……………………………………  nr  tel.  …………………………,  e-mail:

……………………………

5. Dane osobowe Stażysty/ki zawarte w niniejszej umowie, a także udostępnione

przez Stażystę/kę służą wyłącznie w celu udzielenia wsparcia podczas realizacji

projektu „Praktykuj z nami!” nr POWR.03.01.00-00-S169/17.

6. Kierujący  na  staż  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy,  zaniedbania  lub

niedopełnienie  obowiązków  przez  Stażystę/kę,  Opiekuna  Stażysty  jak

i Przyjmującego na staż.

7. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy

Kodeksu cywilnego, Regulamin organizacji staży studenckich w ramach projektu

„Praktykuj  z  nami!”  nr  POWR.03.01.00-00-S169/17  oraz  umowa  o

dofinansowanie niniejszego projektu.

8. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy,

zostaną  poddane  pod  rozstrzygnięcie  właściwych  sądów  powszechnych,  przy

czym  wszelkie  spory  powstałe  w relacjach  między  Kierującym  na  staż

a Przyjmującym na staż będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla

siedziby Kierującego na staż.

9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w całości

lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują

się  na  wniosek  którejkolwiek  z nich  do  zastąpienia  nieważnych  postanowień
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postanowieniami,  których  moc  prawna  i  skutek  ekonomiczny  są  najbardziej

zbliżone do postanowień zastępowanych.

10.Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po

jednym dla Przyjmującego na staż, Stażysty/ki i dwa dla Kierującego na staż.

11.Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) Oświadczenie stażysty/ki do celów rozliczeń z ZUS;

2) Kwestionariusz osobowy dla stażysty/ki.

3) Oświadczenie o zachowaniu poufności w związku z realizacją umowy

…………………………………………….. 

Przyjmujący na staż (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)

…………………………………….. 

Stażysta/ka (czytelny podpis)

…………………………………………….. 

Kierujący na staż (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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