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REGULAMIN STAŻY 

realizowanych w ramach Zadania 7  

projektu pt. ”Dobre studia=lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Rzeszowskiej” 

 (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00) 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa tryb rekrutacji oraz zasady organizacji, odbywania i zaliczania staży 

przez studentów Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu pt. „Dobre studia=lepsza 

przyszłość–zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej” 

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i 

nauka”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu da 

gospodarki opartej na wiedzy. 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:  

- Organizator/Uczelnia – Politechnika Rzeszowska – Beneficjent projektu PO KL „Dobre 

studia=lepsza przyszłość–zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Rzeszowskiej” 

- Projekt – projekt pt. „Dobre studia=lepsza przyszłość–zdobądź wiedzę na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

- Staż – odpłatna forma rozwoju, polegająca na zdobywaniu wiedzy i sprawdzeniu 

umiejętności praktycznych w przedsiębiorstwie; 

- Student – osoba będąca studentem/studentką kierunku zamawianego Biotechnologia lub 

Technologia chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej; 

- Stażysta – student zakwalifikowany do odbycia Stażu;  

- Przedsiębiorstwo - zakład pracy prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący 

Stażystę na Staż; 

- Opiekun Stażu - specjalista w dziedzinie objętej programem Stażu, wskazany przez 

Przedsiębiorstwo do sprawowania pieczy merytorycznej podczas realizacji Stażu. 

§ 3 

Organizacją Staży w ramach Projektu zajmuje się Wydziałowy Koordynator Programu Staży. 

§ 4 

1. Staże powinny odbywać się w Przedsiębiorstwach o wysokim potencjale technicznym 

i profilu zgodnym z kierunkiem studiów. 
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2. Student może sam wskazywać Przedsiębiorstwo, w którym chciałby odbywać Staż 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Podstawą podjęcia Stażu jest porozumienie między Organizatorem a Przedsiębiorstwem. 

4. Czas trwania Stażu wynosi 2 miesiące. 

5. Wymiar czasowy Stażu wynosi 120 godzin miesięcznie. Szczegółowe ustalenia dotyczące 

organizacji Stażu i czasu pracy są ustalane w drodze uzgodnienia między 

Przedsiębiorstwem a Stażystą. 

6. Student ubiegający się o przyjęcie na Staż powinien mieć zaliczony semestr poprzedzający 

semestr, w którym rozpocznie się Staż. 

7. W trakcie trwania Projektu Student może odbywać Staż finansowany w ramach Projektu 

tylko raz. 

8. Udział w Stażu nie zwalnia z konieczności uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych 

i organizacyjnych, obowiązujących Stażystę w ramach jego studiów.  

9. Odbyty Staż można zaliczyć do praktyk studenckich, obowiązkowych w ramach studiów. 

Zasady rekrutacji 

§ 5 

1. Ilość Staży wynika z zaplanowanej w harmonogramie realizacji Projektu liczby 

osobomiesięcy, z zastrzeżeniem w §4 ust. 4. Pula miejsc zostaje rozdysponowana 

proporcjonalnie do ilości studentów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, co 

oznacza następujący podział: dla studentów kierunku Biotechnologia 7 Staży, dla 

studentów kierunku technologia Chemiczna 9 Staży, w tym 1 Staż dla studenta 

specjalności technologia produktów leczniczych (TL), 3 Staże dla studentów specjalności 

analiza chemiczna w przemyśle i środowisku (AC), 5 Staży dla studentów specjalności 

technologia organiczna i tworzywa sztuczne (TT). 

2. Rekrutacja na Staż przebiega następująco: 

a) ogłoszenie o prowadzeniu przez Wydziałowego Koordynatora Programu Staży 

rekrutacji na Staż; 

a) złożenie wniosku o zakwalifikowanie do procesu rekrutacji na staż we właściwym 

Dziekanacie oraz oświadczenia stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2;  

b) rekrutacja Studentów według średniej ważonej ocen z dotychczasowego toku 

studiów z wagą 0,6 i średniej ważonej ocen z semestru V z wagą 0,4; 

c) ustalenie osób zakwalifikowanych do odbycia Stażu; 

d) wybór miejsca odbywania Stażu spośród wskazanych przez Wydziałowego 

Koordynatora Programu Staży, z zastrzeżeniem w §4 ust. 2; 

e) przesłanie listy Studentów do Przedsiębiorstw, w których będzie realizowany Staż. 

3. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo dodatkowych rozmów 

kwalifikacyjnych. W przypadku niekorzystnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w 

wybranym przez Studenta Przedsiębiorstwie, istnieje możliwość zmiany wybranego 

miejsca Stażu. Zmiana taka możliwa jest jeden raz.  
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4. Przedsiębiorstwo może żądać od Studentów dodatkowych dokumentów w postępowaniu 

rekrutacyjnym takich jak list motywacyjny czy życiorys. 

5.  W wyniku rekrutacji wyłonieni zostają Stażyści, z którymi Organizator podpisuje umowę o 

Staż. 

Wymagane dokumenty 

§ 6 

1. Student ubiegający się o przyjęcie na Staż niniejszego Projektu wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Student starający się o Staż poświadcza na piśmie akceptację zasad niniejszego 

regulaminu. 

3. Ponadto Student dostarcza: 

a) oświadczenie o niekolidowaniu stażu z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na Uczelni 

(jeśli staż obejmowałby okres regularnych zajęć dydaktycznych); 

b) kserokopię legitymacji studenckiej. 

Prawa i obowiązki Stażysty 

§ 7 

1. Stażysta odbywający Staż ma prawo do: 

a) wynagrodzenia w wysokości określonej we Wniosku o dofinansowanie Projektu;  

b) Opiekuna Stażu przydzielonego przez Przedsiębiorstwo, będącego specjalistą 

w dziedzinie objętej programem Stażu. 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §7 pkt 1 lit.a jest umowa o 

odbycie Stażu zawarta pomiędzy Organizatorem a Stażystą oraz spełnienia wymogów 

określonych w § 8. 

§ 8 

1. Stażysta podejmujący Staż zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) realizowania programu Stażu zgodnie z planem zadań ustalonym przez Opiekuna 

Stażu; 

c) przestrzegania czasowego wymiaru Stażu; 

d) wypełniania poleceń Opiekuna Stażu związanych z realizacją planu zadań; 

e) przestrzegania wewnętrznych regulaminów i ustalonego porządku pracy 

obowiązujących w Przedsiębiorstwie, przepisów przeciwpożarowych oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

f) przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie 

wiadomości powziętych w związku z odbywaniem Stażu w Przedsiębiorstwie; 

g) zachowania w tajemnicy danych osobowych pracowników Przedsiębiorstwa i osób 

z nim współpracujących; 

h) informowania Opiekuna Stażu o ewentualnej nieobecności i jej przyczynach; 
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i) przekazania Organizatorowi wszelkich informacji o zmianie danych personalnych lub/i 

kontaktowych i wszelkich informacji innych mogących mieć wpływ na prawidłowe 

odbycie Stażu; 

j) przedkładania Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Staży miesięcznych list 

obecności i sprawozdań z przebiegu Stażu potwierdzonych przez Opiekuna Stażu, 

stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia; 

k) dostarczenia do Wydziałowego Koordynatora Programu Staży zaświadczenia o 

ukończeniu Stażu. 

l) posiadania przez Stażystę obowiązkowego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania Stażu. 

2. Miesięczną listę obecności i miesięczne sprawozdanie z przebiegu Stażu, o których mowa 

w pkt. 1 lit. j, Stażysta jest obowiązany złożyć w terminie do 2 dni roboczych 

po zakończeniu pierwszego miesiąca Stażu, a po zakończeniu Stażu w terminie 14 dni od 

jego zakończenia. Wzór miesięcznej listy obecności i miesięcznego sprawozdania 

z przebiegu Stażu określają odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. 

Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa 

§ 9 

1. Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa określa umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a 

Przedsiębiorstwem. 

2. Wzór programu Stażu określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

3. Opiekun Stażu jest rekrutowany przez dział personalny Przedsiębiorstwa, w którym 

realizowany jest Staż w oparciu o przygotowanie merytoryczne Opiekuna w zakresie 

realizacji Stażu na określonym stanowisku. 

4. Nie przewiduje się realizacji staży grupowych. Opiekun Stażu może prowadzić 

maksymalnie 2 Stażystów. 

5. Opiekun Stażu sprawuje opiekę nad Stażystą na podstawie umowy cywilno-prawnej 

zawartej pomiędzy Organizatorem a Opiekunem. 

6. Z tytułu sprawowanej opieki nad Stażystą realizującym Staż Opiekunowi Stażu przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości określonej we Wniosku o dofinansowanie Projektu. 

Warunki zaliczenia Stażu 

§ 10 

1. Podstawą zaliczenia Stażu są miesięczne listy obecności i opracowane przez Stażystę 

miesięczne sprawozdania z przebiegu Stażu, potwierdzone przez Opiekuna Stażu oraz 

zaświadczenie o odbyciu Stażu. 

2. W sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 Stażysta opisuje przebieg Stażu oraz 

zrealizowane przez niego zadania. 

3. Stażysta jest obowiązany złożyć zaświadczenie o odbyciu Stażu do Wydziałowego 

Koordynatora Programu Staży w terminie 14 dni od dnia zakończenia Stażu. 
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Zasady finansowania 

§ 11 

1. Wynagrodzenie Stażysty, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit a jest płatne przez Organizatora 

ze środków Projektu. Wysokość wynagrodzenia Stażysty jest zgodna ze szczegółowym 

budżetem Projektu. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu i zaliczeniu Stażu zgodnie z zasadami 

zawartymi w § 10. 

3. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na indywidualne konto bankowe 

wskazane przez Stażystę. 

4. Koszty dojazdu, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z 

odbywaniem Stażu (jeżeli występują) ponosi Stażysta. 

5. W przypadku, jeżeli Stażysta nie rozpocznie odbywania Stażu lub z niego zrezygnuje, 

wynagrodzenie pieniężne nie zostanie wypłacone. 

§ 12 

1. Wynagrodzenie Opiekuna, o którym mowa w § 9 pkt 6 jest płatne przez Organizatora 

ze środków Projektu. 

2. Wynagrodzenie Opiekuna będzie płatne po zakończeniu i zaliczeniu Stażu przez Stażystę, 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 10. 

3. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na indywidualne konto bankowe 

wskazane przez Opiekuna. 

Przepisy końcowe 

§ 13 

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 

podejmuje Kierownik Projektu po uwzględnieniu opinii Dziekana Wydziału Chemicznego 

i/lub Prorektora ds. Kształcenia. 

2. Dopuszcza się możliwość zawieszenia odbywania Stażu z przyczyn losowych. Po ustąpieniu 

przyczyn uniemożliwiających odbywanie Stażu istnieje możliwość kontynuowania Stażu. 

3. W razie nieprzestrzegania przez Stażystę zasad niniejszego Regulaminu oraz dopuszczenia 

się zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków, wynikających z umowy zawartej 

pomiędzy Przedsiębiorstwem a Organizatorem oraz umowy pomiędzy Organizatorem a 

Stażystą, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w § 7 

pkt 2 i niewypłacenia wynagrodzenia. Decyzję podejmuje Kierownik Projektu. 

4. Kierownik Projektu jako przedstawiciel Organizatora jest przełożonym Stażysty 

i odpowiada za realizację Stażu zgodnie z jego celem i ustalonym programem i jest 

upoważniony do rozstrzygania wspólnie z Przedsiębiorstwem spraw związanych 

z przebiegiem Stażu. 
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§ 14 

Zgodnie z wymogami polityki równych szans Organizator i Przedsiębiorca zobowiązani są do 

zapewnienia niepełnosprawnym Stażystom warunków uczestnictwa w Stażu dostosowanych 

do ich potrzeb. 

 

§ 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Stażu i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu. 
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Załącznik nr 1 
 

Rzeszów, dnia …………………………… 
 
 
Kierunek studiów   ………………………………..      miejsce na liście rankingowej  

Nazwisko i imię ……………………………….. 

Nr albumu   ……………………………….. 

PESEL     ……………………………….. 

tel:   ……………………………….. 

e-mail:     ………………………………… 

 
 

Wniosek 
o zakwalifikowanie na staż organizowany w ramach 

projektu „Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym ” 
zadanie 7/ UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00 realizowanego  

na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej 
 
 

Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie na staż zaoferowany przez Przedsiębiorstwo 

………………………………………… i dotyczący  ogólnej tematyki: …………………………………………………… 

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

a, który przewidziany jest do realizacji w okresie od …………….. do ………………… 

 
Średnia ważona ocen z toku studiów -  

Średnia ważona ocen z sem. V -  

 
 
 
 
                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy  …………………………………. 
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Załącznik nr 2 
 

Rzeszów, dnia …………………………… 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 W związku z uczestnictwem w postępowaniu konkursowym dotyczącym ubiegania się 
o staż w ramach projektu „Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale 
Chemicznym ” zadanie 7/ UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00 oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu staży. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji 
postępowania. 

3. Terminy realizacji stażu nie będą kolidowały z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na 
Uczelni wynikającymi z programu w tym planu studiów 

4. Terminy realizacji stażu nie będą kolidowały z dodatkowymi zajęciami dydaktycznymi 
na Uczelni wynikającymi z realizacji projektu.  

5. Mam świadomość faktu, iż realizacja stażu nie zwalnia mnie z konieczności 
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, obowiązujących Stażystę 
w ramach toku studiów. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………..  
Czytelny podpis  
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Załącznik nr 3 
 

LISTA OBECNOSCI NA STAŻU 
realizowanym w ramach projektu  

„Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym ” 
zadanie 7/ UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00 

 
Stażysta ………………………………………. nr albumu ……………………… 

odbywający staż w Przedsiębiorstwie …………………………………………………………………  

w okresie od…………... do ……..………    na podstawie umowy Nr …………… 

 
Był obecny na stażu w następujących dniach:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

………………………… 
data, podpis Opiekuna Stażu 

  

Lp.  Data Ilość godzin Ilość godz. 
narastająco 

Podpis  Stażysty 
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Załącznik nr 4 
 

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE  
z wykonanych zadań podczas stażu realizowanego w ramach projektu  

„Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym ” 
zadanie 7/ UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00 

 
Stażysta ………………………………………. nr albumu ……………………… 

odbywający staż w Przedsiębiorstwie …………………………………………………………………  

w okresie od…………... do ……..………    na podstawie umowy Nr …………… 

w ramach ogólnego tematu stażu: …………………………………………………………………….. 

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

zrealizował następujące zadania:  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

.………………….…………      ………………………… 
podpis Stażysty      data, podpis Opiekuna Stażu 

 
 
 
 

  

Lp.  Wyszczególnienie wykonanych  zadań   Uwagi  

1   

2   

3   

4   

5   
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Załącznik nr 5 
 

PROGRAM STAŻU 
realizowanego w ramach projektu 

„Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym ” 
zadanie 7/ UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00 

 
Stażysta ………………………………………. nr albumu ……………………… 

odbywający staż w Przedsiębiorstwie …………………………………………………………………  

w okresie od…………... do ……..………    na podstawie umowy Nr …………… 

będzie realizował następujące zadania:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………… 
data, podpis Opiekuna Stażu 

 
 
 
* Suma przewidywanych godzin powinna wynosić 240.  

 

Lp.  Wyszczególnienie wyznaczonych zadań   Przewidywana 
ilość godzin* 

 
Uwagi  

1    

2    

3    

4    

    

    

    

    


