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UMOWA nr ………./20…… 

w ramach projektu 

„Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja” 

dofinansowanego z Funduszy Europejskich 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

zawarta w dniu ........../ ........../20…… roku 

pomiędzy: 

1. KATOLICKIM UNIWERSYTETEM LUBELSKIM JANA PAWŁA II  

z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 

posiadającym nr REGON: 000514064, nr NIP: 712-016-10-05,  

reprezentowanym przez Prorektora ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwonę Niewiadomską, 

prof. KUL zwany dalej Organizatorem (lub KUL), 

 

a 

 

2. Panią/Panem …………….. 

zamieszkały/ą …………………., legitymujący/ą się dowodem osobistym seria: …….., numer: 

………., PESEL: ……………… 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem/czką projektu. 

Niniejsza umowa reguluje podstawowe prawa i obowiązki stron dotyczące udziału w projekcie „Staż 

dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja”.  Integralną częścią 

umowy jest Regulamin organizacji staży w ramach projektu „Staż dla studenta kierunku 

administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja” (Załącznik nr 1), Oświadczenie Uczestnika/czki 

projektu (Załącznik nr 2), Program stażu ( Załącznik nr 3). 

Szczegółowe prawa i obowiązki Jednostki Przyjmującej oraz szczegółowe warunki realizacji stażu 

przez Uczestnika/czkę projektu określone zostaną w odrębnym trójstronnym aneksie zawartym po 

wyłonieniu Jednostki Przyjmującej, ustaleniu programu i szczegółowych warunków odbywania stażu 

ww. Jednostce. 

§1 

Staż odbywa się w ramach projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej 

pracy. II edycja” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§2 

Organizator kieruje do Jednostki Przyjmującej Uczestnika/czkę projektu w celu odbycia 

dobrowolnego stażu w ramach projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do 

dobrej pracy. II edycja” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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1. Uczestnika/czkę projektu, odbywającego/ą staż obowiązuje 16 tygodniowy staż w łącznym 

wymiarze 480 godz. zadań stażowych, przy czym nie mniej niż 20 godz. zadań stażowych 

wykonywanych w tygodniu. 

2. W okresie odbywania stażu Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a wykonywać zadania 

określone w programie stażu, w wymiarze godzin zegarowych zgodnie z umową. 

3. Staż może zostać przerwany z powodów obiektywnych (przykładowo nieszczęśliwy wypadek, 

przewlekła choroba, urodzenie dziecka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, siła wyższa) 

Uczestnika/czki projektu, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją 

medyczną. 

4. W przypadku przerwy w odbywaniu stażu powstałej na skutek krótkotrwałej choroby 

Uczestnika/czki projektu staż będzie kontynuowany po ustaniu choroby, co może spowodować 

wyznaczenie nowego terminu zakończenia stażu. Stażysta jest zobowiązany przedstawić 

Organizatorowi (KUL) zwolnienie lekarskie celem potwierdzenia faktu choroby.  

5. Zakończenie stażu musi nastąpić nie później niż przed zakończeniem projektu, tj. do 31 sierpnia 

2019 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy nie uda mu się 

zrekrutować zakładanego we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnika liczby 

studentów/tek danego roku na danym kierunku studiów, którzy/e zostaną objęci stażami.  

O zaistniałej sytuacji Organizator poinformuje Jednostkę Przyjmującą i Uczestnika/czkę projektu 

najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem stażu. W powyższym przypadku zarówno Jednostce 

Przyjmującej jak i Uczestnikowi/czce nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

§4 

1. Uczestnik/czka projektu będzie otrzymywał/a w trakcie odbywania stażu stypendium według 

zasad określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 

Regulaminu organizacji staży w ramach projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – 

start do dobrej pracy. II edycja”. 

2. Stypendia będą wypłacane zgodnie z zapisami Regulaminu organizacji staży w ramach projektu 

„Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja” (Załącznik nr 1), 

na wskazany w umowie rachunek bankowy Uczestnika/czki projektu. 

3. Sposób wypłaty środków finansowych określony zostanie w odrębnym trójstronnym aneksie 

zawartym po ustaleniu programu i szczegółowych warunków odbywania stażu w Jednostce 

Przyjmującej 

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ekwiwalentu będącego dofinansowaniem 

kosztów wyżywienia Uczestnika/czki projektu. 

5. Organizator przewiduje zwrot kosztów noclegów dla 60% Uczestników/czek projektu 

odbywających staże poza miejscem zamieszkania. 
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6. Organizator przewiduje zwrot kosztów zakwaterowania dla 60% Uczestników/czek projektu 

odbywających staże poza miejscem zamieszkania, w przypadku, gdy staż będzie się odbywał w 

odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu1. 

7. Organizator dopuszcza możliwość kwalifikowania zakwaterowania do kwoty maksymalnej 400,00 

zł za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin stażu, przy łącznym zrealizowaniu 480 godzin zadań 

stażu przez Uczestników/czek projektu w okresie 16 tygodni. 

8. Koszty zakwaterowania będą rozliczane w formie refundacji na podstawie wniosku (wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 3.7) oraz załączonych do niego dowodów ponoszenia kosztów za dany miesiąc 

w oryginale/kopii w postaci:  faktury, rachunku, paragonu lub innego dowodu wpłaty/przepływu 

finansowego. W przypadku miejsca zakwaterowania u osób fizycznych w formie najmu, może być 

to kopia umowy najmu wraz z potwierdzeniem przelewu(jeśli dotyczy). Jednocześnie 

kwalifikowalne będą jedynie wydatki ponoszone za okres odbywania stażu, wyłącznie na 

podstawie umowy najmu zawartej na okres odbywania stażu2. 

9. Organizator przewiduje pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW (w przypadku gdy Uczestnik/czka 

projektu nie posiada takiego ubezpieczenia). 

10. Organizator nie będzie pokrywał kosztów badań lekarskich Uczestnika/czki projektu. 

11. Wypłata stypendium może zostać zawieszona w przypadku wstrzymania lub opóźnienia 

otrzymania środków z Instytucji Pośredniczącej, do momentu pozyskania odpowiednich funduszy. 

Uczestnikowi/czce projektu w przypadku wystąpienia tych okoliczności nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia względem Organizatora (KUL). 

 

§5 

1. Strony są zobowiązane do zgłaszania pozostałym Stronom zmian adresu. W przypadku zaniedbania 

tego obowiązku, przesyłkę przesłaną na ostatnio wskazany adres przyjmuje się za doręczoną. 

2. W przypadku sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy, właściwym do ich rozpoznania 

jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i 

oświadcza, że jest świadomy/a, że jego dane będą przetwarzane przez Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin  na potrzeby realizacji 

niniejszego projektu, zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922, z późn. zm.), których odbiorcami będą w szczególności Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II w Lublinie, Jednostka Przyjmująca oraz wszelkie podmioty nadzorujące realizację 

projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja”. 

Uczestnik/czka oświadcza, że jest świadomy/a, że ma prawo do dostępu do treści swoich danych  

oraz ich poprawiania w każdym czasie.  

4. Niniejsza umowa nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących 

nawiązania stosunku pracy pomiędzy Uczestnikiem/czką projektu i Jednostkę Przyjmującą lub 

KUL. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o pracę. 

                                                 
1  Jest to faktyczne miejsce, gdzie dana osoba mieszka lub przebywa (na podstawie oświadczenia pisemnego 
złożonego przez studenta). Odległość 50 km będzie mierzona na podstawie najkrótszej odległości drogowej między 
centralnymi punktami miejscowości zamieszkania i miejscowości odbywania stażu wyznaczanej na podstawie 
witryny https://www.google.com/maps/. 
2  Przykładowo: za staż odbywany w terminach 01.04.2018 r. - 31.07.2018 r. zwracane będą koszty zakwaterowania 
wyłącznie na podstawie umowy najmu zawartej na ten okres bądź paragony/faktury/rachunki/dowody wpłat 
wystawiane za okresy mieszczące się w tym terminie np. faktura za akademik w okresie 01.04-30.04.2018 r., lub 
paragon za wynajem pokoju za okres 01.05-31.05.2018 r.  i analogicznie za kolejne miesiące. 
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5.  W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

 
 
Załączniki do umowy: 
 
1. Regulamin organizacji staży w ramach projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – 

start do dobrej pracy. II edycja”, 
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu, 

3. Program stażu. 

 

 

Organizator Uczestnik/czka projektu 

 

 

………………………………………. 

(pieczątka i podpis) 

 

 

………………………………………. 

(podpis) 

 

 


