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Postanowienia 096lne

s1.
1. Regulamin okreSla zasady uczestnictwa w staZach realizowanych w ramach

projektu pt. ,,Student - kompetentny sta2ysta - wykwalifikowany pracownik"
wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego, Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013,
Priorytet lV. Szkolnictwo wy2sze i nauka, Dzialanie 4.1. Wzmocnienie i rozw6j
potencjalu dydaktycznego uczelni oraz zwigkszenie liczby absolwent6w
kierunk6w o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddzialanie 4.1 .1. \Nzmocnienie potencjalu dydaktycznego uczelni (zwanego
dalej ,,projektem").

2. Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, pl.
M. Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin.

3. Projekt realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 15 pa2dziernika 2014 r. do 30 wrzeSnia

2015 r. zgodnie z umowE o dofinansowanie projektu nr UDA-POK1.04.01.01-00-
173114-OO

5. Biuro projektu mieSci sig pod adresem: Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w
Lublinie, pl. M. Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Wydzialu Prawa i

Administracji, pigtro lV, pok. 413, tel. 81 537 57 83.

s2.
llekrod w regulaminie jest mowa o:

1) lnstytucji Po6redniczqcej, projekcie, sta2u, stronie internetowej projektu,
Uczelni, uczestniku, zespole projektu - rozumie siq przez to lnstytucjq
Po6redniczqcq, projekt, sta2, strone internetowq projektu, Uczelnig,
uczestnika, zesp6l projektu w rozumieniu przepis6w Regulaminu uczestnictwa
w projekcie pt. ,,Student - kompetentny sta2ysta - wykwalifikowany pracownik"
(zwanego dalej,,Regulaminem uczestnictwa w projekcie");

2) kandydacie - rozumie sie przez to uczestnika ubiegajqcego sig o
zakwalifikowanie do udzialu w stazu;

3) sta2y6cie - rozumie sie przez to uczestnika zakwalifikowanego do udzialu w
staZu;

4) instytucji wsp6lpracujqcej - rozumie sig przez to instytucjg lub jednostkg
organizacyjnq instytucji, kt6ra podpisata z Uczelniq porozumienie o
wspolpracy przy organizacji sta2y w ramach projektu.
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Rekrutacja i kwalifikacja kandydat6w

s3.
Uczelnia gwarantuje udzial w stazach 87 uczestnikom.
Rekrutacja i kwalifikacja kandydat6w do udzialu w sta2ach prowadzona bqdzie
na zasadach okreSlonych w $ 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Warunkiem uczestnictwa w sta2u jest:
''l) ukoriczenie szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych i

przedsigbiorczoSci;
2) uczestnictwo w specjalistycznym kursie jgzyka angielskiego i deklaracja

przystqpienia do egzaminu TOLES;
3) ukohczenie jednego szkolenia specjalistycznego z zakresu prawa;
4) uzyskanie wymaganej liczby punkt6w z testu wiedzy z zakresu objetego

programem szkolenia specjalistycznego z zakresu prawa, w kt6rym
uczestniczyt kandydat.

Szczeg6lowe kryteria kwalifikacyjne zostanq ustalone z instytucjami
wsp6lpracujqcymi z Uczelniq w zakresie organizacji sta2y i ogloszone przed
rozpoczgciem rekrutacji i kwalifikacji kandydat6w do udzialu w sta2ach.
Kandydaci zobowiqzani sq do zlo2enia oSwiadczenia o zapoznaniu sig i

akceptacji postanowiei regulaminu.

s4.
Sta2ysta moze realizowai sta2 wylqcznie w instytucji wsp6lpracujqcej
znajdujqcej siq w wykazie umieszczonym na stronie internetowej projektu.
Sta2ysta dokonuje wyboru instytucji wsp6lpracujqcej, o kt6rej mowa w ust. 1, z
zastrzezeniem, 2e profil jej dzialalno6ci musi by6 zgodny z tematykq szkolenia
specjalistycznego z zakresu prawa oferowanego w ramach projektu, w kt6rym
uczestniczyl stazysta.
W przypadku gdy liczba sta2yst6w zainteresowanych realizacjq stazu w instytucji
wsp6lpracujqcej bgdzie przektaczala liczbg oferowanych Wzez niq miejsc, o
zakwalifikowaniu do realizacji sta2u w tej instytucji wsp6lpracujqcej bqdzie
decydowalo miejsce na liScie rankingowej przygotowanej w procesie rekrutacji na
sta2e, a w przypadku sta2yst6w z identycznq liczbq punkt6w rozstrzygajqce
znaczenie bgdzie miala kolejnoSc zgloszeh do udzialu w projekcie.

s5.
Sta2 realizowany jest na podstawie umowy o staz zawieranej pomigdzy
Uczelniq, stazystq oraz instytucjq wsp6lpracujqcq, w kt6rej ma by6 realizowany
sta2.
lntegralnq czg6ciq umowy, o kt6re1 mowa w ust. 1 jest program sta2u
opracowany przez instytucjg wsp6lpracujqcq w porozumieniu z Uczelniq.
Warunkiem podpisania umowy, o kt6rej mowa w ust. 1 jest dostarczenie przez
stazystQ do biura projektu wypelnionego czytelnie oSwiadczenia do cel6w
podatkowych oraz oSwiadczenia do cel6w ubezpieczeniowych.

s6.
Sta2 realizowany jest w wymiarze 160 godzin, w terminie okre6lonym w umowie
o staz.
W miarq mozliwo6ci instytucji wsp6lpracujqcej sta2 powinien by6 realizowany w
trybie ciqgtym.
Termin realizacji stazu mo2e zostae zmieniony, je2eli z ptzyczyn obiektywnych,
sta2ysta nie mo2e zrealizowal go w uzgodnionym wcze6niej terminie i je2eli
bgdzie na to pozwalal harmonogram realizaqi projektu.
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4. Zmiana terminu realizacji sta2u wymaga zmiany umowy, o kt6re1 mowa w $ S
ust. 1.

Prawa i obowiqzki staiysty

s7.
Sta2ysta jest obowiqzany wykonywa6 powierzone mu obowiqzki sumiennie i
starannie.
Sta2ysta jest obowiqzany w szczeg6lnoSci:
1) zrealizowai, staZ, zgodnie z ustalonym programem, w terminie okreSlonym w

umowie o staz;
2) przestrzegai czasu pracy obowiqzujqcego w instytucji wsp6lpracujqcej, w

kt6rej realizuje sta2;
3) przestrzega6 regulaminu pracy i porzqdku obowiqzujqcego w instytucji

wsp6lpracujqcej, w kt6rej realizuje sta2;
4) przestrzega6 pzepis6w oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, a tak2e

przepis6w przeciwpo2arowych 
;

5) dbad o dobro instytucji wsp6lpracujqcej, chroniC jej mienie oraz zachowa6 w
tajemnicy informacje, kt6rych ujawnienie mogloby narazil instytucjq
wsp6lpracujqcq na szkodq;

6) przestrzega6 tajemnicy okreSlonej w odrgbnych przepisach;
7) stosowa6 siq do przyjqtego w instytucji wsp6lpracujqcej, w kt6rej realizuje

sta2, sposobu potwierdzania przez pracownik6w przybycia i obecnoSci w
ptacy oraz usprawiedliwiania nieobecnoSci w pracy;

8) stosowa6 siq do poleceri przelo2onych, kt6re dotyczq pracy, je2eli nie sq one
sprzeczne z przepisami prawa lub umowq o sta2;

9) prowadzi6 dokumentacjq dzialafi realizowanych w okresie sta2u (dziennik
stazu).

3. Sta2ysta jest zobowiqzany niezwlocznie zglaszai, w biurze projektu wszystkie
przypadki, gdy w zwiqzku z realizowanym stazem dojdzie do naruszenia
przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, regulaminu uczestnictwa w
projekcie, niniejszego regulaminu lub postanowieh umowy o sta2, a tak2e o
zaistnieniu okoliczno6ci uniemozliwiajqcych realizacjq sta2u zgodnie z ustalonym
programem.

Sta2y6cie przysluguje stypendium
okre6lonych w $ 12.

wyplacane w wysoko6ci i na zasadach

se.
1. Uczelnia pokrywa ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spolecznego koszt ubezpieczenia stazyst6w od nastqpstw
nieszczqSliwych wypadk6w na czas realizacji sta2u (e2eli stazysta nie posiada
innego tytulu ubezpieczenia NNW) oraz koszt wstQpnych badari lekarskich.

2. Uczelnia nie pokrywa koszt6w szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, koszt6w dojazd6w stazysty do miejsca realizacji stazu, ani zadnych innych
koszt6w ponoszonych przez stazyste lub instytucjq wsp6lpracujqcq w zttiqzku z
realizacjq sta2u.

s8.
staZowe
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s 10.
Za wyrzqdzone podczas realizacji staZu szkody i krzywdy sta2ysta odpowiada na
og6lnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie
obowiqzujqcego.

s 11.
1. Naruszenie przez sta2yste postanowieri regulaminu lub umowy o staz mo2e

stanowi6 podstawe do rozwiqzania przez Uczelnig lub instytucjg wsp6lpracujqcq
umowy o sta2.

2. W przypadku rozwiqzania umowy o sta2 w trybie okreSlonym w ust. 1 przepisy g
9-10 Regulaminu uczestnictwa w projekcie stosuje siq odpowiednio.

3. W przypadku rotuiqzania umowy o sta2 w trybie okreSlonym w ust. 1 instytucja
wsp6lpracujqca mo2e dochodziC od sta2ysty zwrotu koszt6w poniesionych w
zwiqzku z realizaqq sta2u.

Stypendium sta2owe

s 12.
1. Wysoko5d stypendium sta2owego wynosi: 2 272 zl brutto + pochodne (slownie:

dwa tysiqce dwieScie siedemdziesiqt dwa).
2. Kwota stypendium, o kt6rej mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o kwoty

obowiqzkowych skladek na ubezpieczenie spoleczne ponoszonych przez
Sta2ystg i/lub Uczelnig oraz zaliczkg na podatek dochodowy od os6b fizycznych
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

3. Stypendium stazowe jest wsp6tfinansowane ze Srodk6w Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.

4. Kwota naleznego stypendium stazowego zostanie wyplacona jednorazowo z dolu
na konto wskazane przez sta2yste, niezwlocznie po przekazaniu Srodk6w na ten
cel przez I nstytucjg Po6red n iczqcq.

5. Warunkiem wyplaty stypendium stazowego jest dostarczenie przez sta2yste
wszystkich wymaganych do rozliczenia sta2u dokument6w tj. listy obecnoSci,
dziennika sta2u, zaSwiadczenia o zrealizowaniu sta2u wydanego ptzez instytucjg
wsp6lpracujqcq, wniosku o wyptatg stypendium stazowego, za9wiadczenia z
dziekanatu o posiadaniu statusu studenta lub o ukoriczeniu studi6w.

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 5 powinny bye przekazane do biura projektu
bez zbqdnej zwloki, nie p62niej jednak ni2 w terminie 7 dni od dnia zakoficzenia
staZu.

7. Je2eli stazysta z wlasnej winy nie zrealizuje uzgodnionego programu sta2u we
wskazanych w umowie o sta2 terminach, Uczelnia ma prawo do odmowy wyplaty
stypendium stazowego.

Obowiqzki i nstytucji wsp6lpracujqcej

s 13.
Do obowiqzk6w instytucji wsp6lpracuiqcej nale2y w szczeg6lnoSci:

'1) umo2liwienie sta2y6cie realizacji sta2u w pelnym wymiarze i w spos6b
pozwalajqcy na realizacjq programu stazu, o kt6rym mowa w S 5 ust. 2;

2) v,ryznaczenie opiekuna sta2ysty;
3) przeszkolenie sta2ysty na zasadach przewidzianych dla pracownik6w, w

zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, przepis6w przeciwpozarowych oraz
wydanie za6wiadczenia o przeszkoleniu z podpisem sta2ysty;

4) zapewnienie sta2y6cie odzie2y ochronnej oraz Srodk6w ochrony na
stanowisku pracy, jeSli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga;



nadz6r nad wlaSciwym wykonaniem przez sta2ystg programu sta2u;
pozostawanie w stalym kontakcie z biurem projektu, a w szczeg6lnoSci
niezwlocznie zglaszanie wszystkich przypadk6w, gdy w zwi1zku z
realizowanym sta2em dojdzie do naruszenia przepis6w prawa powszechnie
obowiqzujqcego, regulaminu uczestnictwa w projekcie, niniejszego
regulaminu, lub postanowieri umowy o sta2, a tak2e o zaistnieniu okoliczno6ci
uniemo2liwiajqcych realizacjg sta2u zgodnie z ustalonym programem;
ocena stazysty;
sporzqdzenie i przekazanie do biura projektu opinii o zrealizowanym sta2u, w
terminie nie dtu2szym niZ 14 dni roboczych od dnia zakoriczenia sta2u;
wystawienie 2 egzemplarzy zaSwiadczenia o zrealizowaniu sta2u przez
sta2ystQ (po jednym egzemplarzu dla biura projektu i dla sta2ysty);

1O)umieszczenie w miejscu realizaqi sta2u widocznej informacji o projekcie oraz
jego finansowaniu ze Srodk6w UE oraz innych materiai6w promocyjnych
projektu;

1 1)ochrona danych osobowych sta2ysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2g
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2OO2, Nr 101, poz.
926 ze zm.).

s 14.
lnstytucji wspolpracujqcej nie przysluguje wynagrod zenie za organizacjg sta2u i
opiekq nad stazystq w trakcie realizacji sta2u.

Postanowienia kofcowe

s 15.
Wzory wszystkich dokument6w, o kt6rych mowa w regulaminie, zostanE opracowane
przez biuro projektu oraz bgdq udostgpniane w biurze projektu oraz na stronie
internetowej projektu.

s 16.
1. Kwestie nieuregulowane w regulaminie oraz wszelkie wqtpliwosci interpretacyjne

zwiqzane ze stosowaniem regulaminu rozstrzygane s4 Wzez koordynatora
projektu w porozumieniu z kierownikiem me$orycznym projektu.

2. Zesp6l projektu zasltzega sobie mo2liwoS6 wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Regulamin oraz zmiany w regulaminie podlegajq ogloszeniu na stronie

internetowej projektu.
4. Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Lubrin, dnia ...A.! 9.?.,.?1.l.1v

Zalwierdzili:

Kierownik merytoryczny projektu
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