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Porozumienie o współpracy przy organizacji staży w ramach projektu 
                                                                                             

Zawarte dnia……. pomiędzy:  

 

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-

Skłodowskiej 5 (zwanym dalej Uczelnią), reprezentowanym przez  prof. dra hab. Stanisława 

Michałowskiego, Rektora UMCS,  

a 

…...……………………………………………………………………….………………………………

………….................................... (zwanym/ą dalej Instytucją współpracującą),  

reprezentowanym/ą przez…………………………………………………………………….  

Pana/ią………...…………………………………..…………………………………………… 

 

§ 1. 

 

1. Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy Uczelnią i Instytucją współpracującą 

przy organizacji staży w ramach projektu pt. „Student – kompetentny stażysta – 

wykwalifikowany pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, 

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego uczelni (zwanego dalej „projektem”). 

2. Beneficjentem projektu jest Uczelnia. 

3. Projekt realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 15 października 2014 r. do 30 września 2015 r. zgodnie 

z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-173/14-00. 

5. Biuro projektu mieści się pod adresem: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Wydziału Prawa i Administracji, piętro 

IV, pok. 413, tel. 81 537 57 83. 
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§2 

 

Strony deklarują współpracę służącą realizacji celów projektu, a w szczególności lepszemu 

przygotowaniu studentów V roku jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo do 

wejścia na rynek pracy przez dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i 

zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację praktycznego programu kształcenia 

poprzez współtworzenie programu szkoleń i staży.  

 

§3 

 

Instytucja współpracująca zobowiązuje się do:  

1) przyjęcia w okresie od maja 2015 r. do września 2015 r. nie mniej …. i nie więcej niż …. 

Uczestników projektu, na staż w wymiarze 160 godzin i zapewnienie im możliwości realizacji 

staży zgodnie z wymogami Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Student – kompetentny 

stażysta – wykwalifikowany pracownik”, Regulaminu staży realizowanych w ramach projektu 

pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” oraz umowy w sprawie 

organizacji staży, której projekt stanowi załącznik do porozumienia;    

2) ustalenia z Uczelnią szczegółowych kryteriów rekrutacji uczestników projektu na staż w 

Instytucji współpracującej, z uwzględnieniem wymogów regulaminów, o których mowa w pkt. 

1;  

3) opracowania programów staży i przedstawienia ich do weryfikacji i zatwierdzenia przez 

Kierownika merytorycznego projektu;  

4) zaopiniowania programów i sylabusów szkoleń specjalistycznych, których odbycie jest 

niezbędne do zakwalifikowania do realizacji stażu w Instytucji współpracującej; 

5) umieszczenia w miejscu realizacji stażu widocznej informacji o projekcie oraz jego 

finansowaniu ze środków UE oraz innych materiałów promocyjnych projektu;  

6) ochrony danych osobowych stażystów/ek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014, , poz. 1182 ).  
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§4 

 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia obsługi administracyjnej wszystkich czynności podejmowanych w ramach 

współpracy, o której mowa w § 2; 

2) udostępnienia Instytucji współpracującej informacji i dokumentów niezbędnych do 

wykonania obowiązków, o których mowa w  §3;     

3) dostarczenia informacji o projekcie oraz jego finansowaniu ze środków UE oraz innych 

materiałów promocyjnych projektu, o których mowa w § 3 pkt 5; 

4) przeprowadzenia procedur rekrutacji na staże w Instytucji współpracującej z 

uwzględnieniem szczegółowych kryteriów ustalonych zgodnie z § 3 pkt 2 i sprawowania 

merytorycznego nadzoru nad realizacją staży; 

5) pokrycia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

kosztu ubezpieczenia Stażysty/ki od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizacji 

stażu oraz wypłacenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Stażyście/stce stypendium stażowego w wysokości i na zasadach określonych 

w § 12 Regulaminu staży realizowanych w ramach projektu pt. „Student – kompetentny 

stażysta – wykwalifikowany pracownik” oraz do rozliczenia obowiązkowych składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§5 

 

Strony nie mają prawa żądać od siebie jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykonania 

obowiązków, o których mowa w § 3 i § 4. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe 

miejscowo z uwagi na siedzibę Uczelni. 
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§ 7 

 

Porozumienie może zostać w każdym czasie rozwiązane za porozumieniem stron. 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§ 10 

 

Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 

  

 

 
………………………………………………                                                               ....................................................................... 

miejscowość i data                                                                                                        podpis osoby reprezentującej Uczelnię 

 

 

 

………………………………………………                                                              ...................................................................... 

miejscowość i data                                                                                 podpis osoby reprezentującej  

              Instytucję współpracującą 

 


