
 
 
 

 

 

POROZUMIENIE  

 

 

zawarte w Tarnowie, w dniu ………………………… roku pomiędzy:  

a) Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,  

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, NIP: 873-26-79-395,  

reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę  – Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zwaną w dalszej części „Uczelnią”,  

b) Podmiotem/Pracodawcą PRZYJMUJĄCYM na STAŻE  (pełna nazwa i adres)  

………………………………………………….., NIP: ……………………………... 
reprezentowanym/ą przez ………………………………………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części „Przyjmującym”.  

 

 

§ 1 
Niniejsze POROZUMIENIE zostaje zawarte w ramach projektu „Opracowanie programów i 

realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: 

Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ 

w Tarnowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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” – wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podstawę finansowania 

projektu stanowi Umowa nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00 o dofinansowanie Projektu, 

zawarta pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Tarnowie. 

  

§ 2 
Podmiot/pracodawca Przyjmujący na staże studentów studiów dualnych pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika 

w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie zobowiązuje się do: 

1. Nieodpłatnej współpracy z Uczelnią, której celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

u Przyjmującego Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD), w okres realizacji 

projektu: od  2018-09-01 do  2022-07-30, w oparciu o szczegółowy programy staży, o 

których mowa w Załączniku 3 do Regulaminu staży studenckich na studiach dualnych na 

kierunkach: Elektronika i  Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie  

Politechnicznym PWSZ w Tarnowie, zgodnie z najlepszymi wzorcami, zapewniając 

Stażystom bezpieczeństwo i higienę pracy;  

2. Przeprowadzenia Programu (SSD), o których mowa w pkt.1, realizowanego u 

pracodawców zgodnie z identycznym harmonogramem na obu kierunkach studiów, 

w wymiarze po 6 tygodni w semestrach: 3, 4, 5, 6 i 7 studiów dualnych. Każdy 15-sto 

tygodniowy semestr studiów dualnych dzielony jest na dwa okresy: w pierwszym, 8-

tygodniowym okresie, studenci odbywają zajęcia w Uczelni, w drugim 7-tygodniowym 

okresie studenci odbywają 6-tygodniowy staż u pracodawcy. Łączny wymiar stażu dla 

studenta wynosi: 5 semestrów x 6 tygodni = 30 tygodni (z pięcioma 8-godzinnymi dniami 

roboczymi w tygodniu), tj. łącznie w wymiarze 1200 godzin.  



 
 
 

 

Dzienny wymiar czasu trwania stażu wynosi 8 godz. zegarowych, a dla osób 

niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności) maksymalnie 7 godz. zegarowych. 

Szczegółowy harmonogram staży na studiach dualnych zawarty jest w Załączniku 4 do 

Regulaminu staży studenckich na studiach dualnych na kierunkach: Elektronika i  

Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie  Politechnicznym PWSZ w Tarnowie; 

Obowiązują semestralne okresy rozliczeniowe stażu. Każdy 6-tygodniowy okres 

rozliczeniowy zawiera się w drugim 7-tygodniowym okresie w kolejnych: 3, 4, 5, 6, 7, 

semestrach studiów dualnych. Zakończenie okresu rozliczeniowego stażu w każdym 

semestrze musi nastąpić w ostatnim tygodniu 15-tygodniwego semestru studiów 

dualnych, aby student mógł uzyskać zaliczenie semestru studiów (w tym zaliczenie 

z odbytego stażu) i mógł kontynuować dalsze studia. 

Okresy rozliczeniowe  staży są zgodnie z harmonogramem dopasowanym do 

całościowego programu studiów dualnych na kierunkach: EiT oraz Mechatronika. 

Semestr 3 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 02. 12. 2019 r. ÷ 24. 01. 2020 r. 

Semestr 4 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 27. 04. 2020 r. ÷ 12. 06. 2020 r. 

Semestr 5 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 01. 12. 2020 r. ÷ 22. 01. 2021 r. 

Semestr 6 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 26. 04. 2021 r. ÷ 11. 06. 2021 r. 

Semestr 7 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 01. 12. 2021 r. ÷ 21. 01. 2022 r. 

3. Przyjęcia na staż  6 lub 5 studentów studiów dualnych ( xx studentów kierunku EiT  oraz 

yy studentów kierunku Mechatronika), wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Porozumienia;  

4. Wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za Stażystę, który podczas odbywania staży 

będzie pełnił funkcję Zakładowego Opiekuna staży;  

5. Wsparcia Zakładowego Opiekuna staży  przy organizacji stanowisk pracy dla Stażystów;  

6. Udostępnienia wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji staży oraz do 

realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej (w przypadku informacji poufnych - wg 

indywidualnie ustalonych ze Stażystą zasad i zobowiązań);  

7. Uzgodnienia szczegółowego programu i harmonogramu staży z Uczelnianym opiekunem 

staży i Stażystami. 

8. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego Stażysty, w zakresie BHP, PPOŻ oraz innych 

przepisów obowiązujących na terenie podmiotu przyjmującego;  

9. Zapoznania Stażysty z obowiązującym regulaminem pracy oraz zakresem powierzonych 

mu obowiązków;  

10. Zapewnienia Stażyście  niezbędnych do odbycia stażu materiałów oraz innych środków 

ochronnych;  

11. Nadzorowania powierzonych Stażyście zadań i udzielania mu wskazówek i pomocy 

w wypełnianiu powierzonych zadań - w razie takiej potrzeby;  

12. Niezwłocznego poinformowania Uczelni o przerwaniu stażu przez Stażystę;  

13. Potwierdzania w Dzienniku Staży odbycia stażu oraz udzielenia pisemnej opinii o jego 

przebiegu (każdorazowo w kolejnych: 3, 4, 5, 6, 7, semestrach studiów dualnych); 



 
 
 

 

14. Przedstawiania Uczelni potwierdzeń odbywania stażu przez Stażystę  za każdy zakończony 

okres rozliczeniowy stażu w kolejnych: 3, 4, 5, 6, 7, semestrach studiów dualnych (zgodnie ze 

wzorem przedstawionym przez Uczelnię, zał. nr 2); 

15. Ochrony danych osobowych Stażysty.  

 

§ 3 
1. Przyjmujący na staże wyraża zgodę na opiekę nad Stażystą w czasie regulaminowych godzin 

pracy Zakładowego Opiekuna staży oraz na świadczenie tej opieki na terenie 

podmiotu/pracodawcy Przyjmującego.  

2. Przyjmujący na staże wyraża zgodę na wynagrodzenie Zakładowego Opiekuna staży na 

podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, sporządzonej pomiędzy Uczelnią, a 

Zakładowym Opiekunem staży.  

3. Wynagrodzenie Zakładowego Opiekuna staży będzie wypłacane ze środków projektu 

(szczegóły zostaną zawarte w umowie z Zakładowym Opiekunem staży).  

 

§ 4 
W przypadku wyrządzenia przez Stażystę szkody w mieniu podmiotu Przyjmującego - 

Przyjmujący ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec Stażysty na drodze sądowej w oparciu 

o przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 5 
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków 

przez Stażystę, Zakładowego Opiekuna staży, jak i podmiotu Przyjmującego.  

 

§ 6 

Podmiot Przyjmujący na staże zobowiązuje są do udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją niniejszego Porozumienia zarówno Uczelni, jak i innym, upoważnionym 

instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację projektu oraz do 

poddania się kontroli (w zakresie niniejszego Porozumienia) przez podmioty uprawnione do 

czynności kontrolnych.  

 

§ 7 

Porozumienie niniejsze ma charakter umowy nienazwanej i nie uprawnia Stron do sądowego 

dochodzenia roszczeń.  

 

§ 8 

Zapisy niniejszego Porozumienia nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem.  

 

§ 9 

Spory wynikające z niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze 

negocjacji.  

 

§ 10 

1. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku:  

a) rozwiązania z Uczelnią Umowy nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00 o dofinansowanie 

projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia 



 
 
 

 

o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz 

Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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” – 

zawartej pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,  
 

b) wystąpienia tzw. przypadków losowych, takich jak: śmierć Stażysty, długotrwała choroba 

lub kalectwo uniemożliwiające kontynuację stażu;  

c) z innych przyczyn niezależnych od Uczelni.  

2. Rozwiązanie Porozumienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą 

Uczelni wobec podmiotu Przyjmującego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

        Podmiot PRZYJMUJĄCY  

 

 

 

 

 

                                       Uczelnia  
       ………………………….….                          ………………………….…… 

 


