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REGULAMIN PROJEKTU STAŻOWEGO 
realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim 
pn. Praxis. Program staży dla historyków sztuki 
nr umowy  UDA-POWR.03.01.00-00-S176/15 

 
§ 1 

AKTY PRAWNE 

Staże dla studentów organizowane są na podstawie: 

1. Regulaminu konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Studiujesz? 
Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach 
podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, 

2. Wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Praxis. Program staży dla historyków sztuki”, w 
ramach POWER 3.1 realizowanego w okresie 1.05.2016-30.04.2018 na podstawie umowy 
nr UDA-POWR.03.01.00-00-S176/15 z dnia 28.06.2016 r Pomiędzy NCBR a UJ, 

3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014 – 2020, 

4. Zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. ws. Ram Jakości Staży (2014/C88/ 01) 

5. Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk opracowanych przez Polskie Stowarzyszenie 
Zarządzania Kadrami, 

6. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 
w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych 
i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1405), 

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167). 

8. Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 marca 2007 roku w sprawie:   

9. Zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach 
naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, 

10. Instrukcji obiegu dokumentów wraz z załącznikami - tekst ogłoszony Zarządzeniem nr 106 
Rektora UJ z dnia 12 października 2015r. 

11. Pisma okólnego nr 12 Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych 
z 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: wzoru wniosku wyjazdowego (w przypadku projektów ze 
stażami zagranicznymi).   
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§2 

DEFINICJE 
Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuje się następujące definicje:  

1. Projekt - projekt pt. „Praxis. Program staży dla historyków sztuki” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach POWER, realizowany w okresie 1.05.2016-30.04.2018  
zgodnie z § 1 pkt. 2. 

2. Staż - zgodnie z Zaleceniami Rady za staże uznaje się ograniczoną w czasie praktykę 
zawodową, płatną lub bezpłatną, obejmującą komponent uczenia się i szkolenia, 
podejmowaną w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o zyskaniu 
większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiającą podjęcie stałego zatrudnienia. Staż jest 
kwalifikowany przez prawo jako usługa i wiąże się z zawarciem umowy trójstronnej pomiędzy 
Przyjmującym na staż, Uczelnią a Stażystą. Wsparcie finansowe dla osoby odbywającej staż 
studencki polega na wypłacie świadczenia stażowego ze środków Projektu.  

3. Przyjmujący na staż - podmiot zewnętrzny wobec uczelni i niezwiązany z pracownikami 
uczelni do którego jest kierowany stażysta. Wybór Przyjmującego na staż musi wynikać 
z zakresu studiów stażysty. 

4. Uczelnia - Uniwersytet Jagielloński posiadający siedzibę w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, 30-
007 Kraków, realizujący Staż w ramach Projektu. 

5. Miejsce realizacji projektu - Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki posiadający siedzibę 
w Krakowie, przy ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków. 

6. Stażysta - student/ka zakwalifikowany/a do odbycia Stażu w ramach Projektu; absolwent/ka 
który/a podpisał/a umowę na realizację stażu w trakcie trwania kształcenia i został/a 
skierowany na staż nie później niż w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu kształcenia. Osoba 
ubiegająca się o staż deklaruje, iż z własnej inicjatywy chce zdobyć doświadczenie praktyczne 
związane bezpośrednio z efektami kształcenia na danym kierunku oraz podnieść swoje 
kompetencje zawodowe, przedsiębiorcze i interpersonalne, a tym samym zwiększyć swoje 
szanse na rynku pracy. 

7. Student/ka - osoba studiująca na ostatnim  roku/ostatnich  dwóch semestrach studiów. 

8. Opiekun - osoba występująca z ramienia Przyjmującego na staż sprawująca nadzór nad 
przebiegiem stażu. 

9. Koordynator merytoryczny – osoba wchodząca w skład Zespołu Projektowego, sprawująca 
nadzór nad przebiegiem procesu rekrutacji  i stażu z ramienia uczelni.  



  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

Praxis. Program staży dla historyków sztuki, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S176/15 strona 3 

§3 
ZASADY OGÓLNE 

1. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie 
wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Program 
wysokiej jakości staży nastawiony jest na ułatwienie studentom wejścia  na rynek pracy 
poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na 
studiach.  

2. Zakres przedmiotowy  stażu  musi  być  związany  bezpośrednio  z  efektami  kształcenia  na 
prowadzonym przez   uczelnię   kierunku   studiów  i  powinien  zapewniać   ich  praktyczne 
wykorzystani e  w   toku   zadań wykonywanych  na stażu. 

3. Staże skierowane są do 40 studentów/tek Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego naboru 2014/2015 i 2015/2016 będących w trakcie ostatnich dwóch 
semestrów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Historia Sztuki. 

4. Studenci/tki kwalifikowani/ne są na podstawie wyników procedur rekrutacyjnych 
przewidzianych w ramach Projektu, o których mowa w §4. Ta sama osoba może być Stażystą 
tylko jeden raz w trakcie trwania Projektu.  Wymogiem obligatoryjnym rozpoczęcia stażu jest 
posiadanie statusu studenta w dniu podpisania umowy trójstronnej. 

5. Student/ka przebywający/a na urlopie dziekańskim lub studenckim nie może ubiegać się 
o Staż.  

6. Studenci/tki pochodzący z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej mogą brać udział 
w projekcie. 

7. Staże nie mogą być realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim i w jego jednostkach 
organizacyjnych, oraz jednostkach powiązanych kapitałowo z Uniwersytetem. 

8. Uczelnia nie gwarantuje udziału wszystkim zainteresowanym studentom. 

§4 
TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA STAŻU 

 1. Terminy rekrutacyjne  
Terminy rekrutacji na staż określa każdorazowo ogłoszenie stażowe. 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rekrutacji lub ogłoszenia 
dodatkowych naborów w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Informacja o przedłużeniu 
rekrutacji lub ogłoszeniu dodatkowych naborów zostanie podana na stronie internetowej 
projektu.  

 2. Komisja Rekrutacyjna 
 a) Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z Kierownika projektu, 

Koordynatora merytorycznego oraz przedstawiciela Przyjmującego na staż. 
 b) Praca Komisji Rekrutacyjnej odbywa się według zasad określonych w pkt. 3. Etapy 

rekrutacji. 
 c) Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Komisji 

Odwoławczej, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania listy 
rankingowej. O wynikach procesu rekrutacji Kandydaci poinformowani będą przez 
Koordynatora Merytorycznego drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 d) Komisja Odwoławcza liczy trzy osoby i w jej skład wchodzą: Kierownik projektu, 
Koordynator merytoryczny oraz przedstawiciel Przyjmującego na staż. 
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 e) Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie i w ciągu 3 dni roboczych od posiedzenia 
komisji powiadamia odwołującego się Aplikanta o swej decyzji drogą elektroniczną, 
wysyłając swe stanowisko na adres mailowy wskazany przez Aplikanta. Od decyzji Komisji 
Odwoławczej nie przysługuje odwołanie.  

 3. Etapy rekrutacji 
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  
 a) Zamieszczenie informacji o rozpoczęciu i warunkach rekrutacji na staże na stronie 

 internetowej projektu www.ihs.uj.edu.pl/praxis. oraz  rozpowszechnienie ogłoszenia 
o rekrutacji na staże odpowiednio wybranymi kanałami komunikacji, np. portale 
społecznościowe, poczta elektroniczna, usos. 

 b) Etap formalny – złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 

 deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1),  

 oświadczenie uczestnika projektu – przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1), 

 wniosek aplikacyjny na staż (załącznik nr 3), 

 zaświadczenie o statusie studenta wraz średnią ocen za ostatni zamknięty rok 
akademicki wydane przez stosowny sekretariat. 

 opcjonalnie - list intencyjny od  pracodawcy (załącznik nr 3) 
 c) Etap merytoryczny - weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej i ewentualnego listu 

intencyjnego przez Komisję Rekrutacyjną, w tym weryfikacja średniej ocen za poprzedni 
rok akademicki (w  przypadku tej samej średniej decydować będzie kolejność zgłoszeń - 
kryterium uzupełniające) oraz przygotowanie listy rankingowej. 

Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków formalnych dyskwalifikuje zgłoszenie 
Aplikanta z dalszego etapu procedury rekrutacyjnej.   

 4. Procedury wyboru Stażystów 

W pierwszej kolejności sprawdzane są wymagane aspekty formalne: 

 a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
 b) Wniosek aplikacyjny zawierający list motywacyjny, będący zgłoszeniem Aplikanta do 

Stażu i opcjonalnie list intencyjny. Jeżeli Aplikant decyduje się na wskazanie pracodawcy 
spoza dostępnej listy ofert w momencie aplikacji o Staż konieczne jest przedstawienie 
przez Aplikanta informacji z zakładu pracy, potwierdzającej wstępną zgodę na odbycie 
Stażu; 

 c) zgodność planu Stażu z kierunkiem studiów Aplikanta.  

Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków formalnych dyskwalifikuje zgłoszenie 
Aplikanta z dalszego etapu procedury rekrutacyjnej.   

Na drugim etapie procedury rekrutacyjnej ocenie punktowej poddawane są następujące 
kryterium:  
 d) Ocena listu motywacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną w przedziale od 3,00 do 5,00 

punktów. Na życzenie Przyjmującego na Staż może zostać przeprowadzona w terminie 7 
dni od zamknięcia naboru zgłoszeń rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Przyjmującego na 
staż. 

 e) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na ostatnim miejscu listy 
rankingowej będzie znajdowała się więcej niż 1 osoba, to o miejscu na liście decyduje 
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kryterium wyników w nauce uzyskanych w poprzednim roku studiów. Na podstawie tego 
kryterium Aplikant otrzymuje tyle punktów, ile wynosi jego średnia, czyli w przedziale 
od 3,00 do 5,00 punktów.   

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na ostatnim miejscu na liście 
rankingowej będzie znajdowała się więcej niż 1 osoba, to ostatecznie o miejscu na liście 
rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.  

W wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej tworzy się podstawową listę rankingową, 
na którą wpisuje się pierwsze 116 osób, które pozytywnie przeszły procedurę rekrutacyjną, 
w kolejności uzyskanej przez nich liczby punktów. Pozostałe osoby, które pozytywnie przeszły 
procedurę rekrutacyjną, wpisywane są na listę rezerwową w kolejności uzyskanej przez nich 
liczby punktów.  

Osoby znajdujące się na podstawowej liście rankingowej są zobowiązane potwierdzić 
e-mailem chęć udziału w stażu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji 
o zakwalifikowaniu się do Projektu. Brak informacji w wyznaczonym terminie traktuje się jako 
rezygnację z udziału i zwolnienie miejsca na podstawowej liście rankingowej.  

Aplikanci z listy rezerwowej będą mogli być wpisani na podstawową listę rankingową, 
w przypadku zwolnienia miejsc na Staż na liście podstawowej, o ile w chwili wpisania na listę 
podstawową spełniają nadal wszystkie kryteria formalne.  

§5 
ZASADY ODBYWANIA STAŻU 

 1. W wyborze Przyjmującego na staż wykorzystywana jest baza pracodawców i listów 
intencyjnych, którą dysponuje Wydział Historyczny UJ, Instytut Historii Sztuki UJ oraz Biuro 
Karier UJ. Baza pracodawców jest na bieżąco aktualizowana o informacje pozyskane od 
potencjalnych Przyjmujących na staż (załącznik nr 4). 

 2. Staż odbywa się na podstawie trójstronnej pisemnej umowy o staż zawartej pomiędzy UJ, 
Przyjmującym na staż oraz  studentem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz aktów 
prawnych określonych w § 1. 

 3. Przyjmujący na staż zobowiązany jest do: 
 a) Przygotowania we współpracy z Koordynatorem merytorycznym programu stażu 

(załącznik nr 5), 
 b) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy dla stażysty zgodnie z Polskimi Ramami 

Jakości Staży i Praktyk  (w tym odpowiednie narzędzia, np. identyfikator imienny, 
materiały biurowe, komputer, oprogramowanie, telefon oraz odpowiednich uprawnień 
umożliwiających poruszanie się po firmie i realizację wyznaczonych zadań), 

 c) Zapoznanie stażysty z: 

 Ogólnymi informacjami na temat organizacji, jak np.: historia, misja, wizja, wartości 
i cele, struktura, strategia, charakterystyka działalności, pozycja na rynku itp. 

 Kulturą organizacyjną, obowiązującymi normami, sposobami komunikacji, zasadami 
postępowania i realizowania poleceń służbowych. 
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 Charakterystyką objętej pozycji, w tym: z zakresem zadań, sposobem ich realizacji, 
raportowania postępów oraz z przysługującymi uprawnieniami i oczekiwaniami 
wobec praktykanta lub stażysty. 

 Najbliższym otoczeniem, w tym z miejscem pracy oraz najbliższymi 
współpracownikami. 

 Obowiązującymi w firmie przepisami oraz regulaminami związanymi z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi, jeśli dotyczą praktykanta lub stażysty. 

 d) zapewnienia Stażyście Opiekuna stażu, 
 e) przeszkolenia stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), przepisów przeciwpożarowych oraz 
zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,  

 f) przydzielenia na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, 
środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, 

 g) informowania Uczelni niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, 
o wszelkich zmianach dotyczących realizacji stażu (np. zmiana opiekuna, miejsca 
odbywania stażu, nazwy pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.).  

 h) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania uczelni o przypadkach 
przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o 
innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu, 

 i) sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy, w 
razie gdyby taki wypadek zaistniał, 

 j) wystawienia Stażyście zaświadczenia (załącznik nr 6) o odbytym stażu, nie później niż 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia stażu, zawierającej informację 
o realizowanych zadaniach w ramach stażu oraz o umiejętnościach praktycznych 
nabytych podczas stażu oraz do przekazania jej kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu stażu do Uczelni. 

 4. Opiekun Stażu zobowiązany jest do: 
 a) udziału w przygotowaniu programu stażu i przyjęciu stażysty do organizacji,  
 b) zapoznania stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy; 
 c) udzielania stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,  
 d) weryfikacji zgodności przebiegu stażu z programem stażu i realizacji elementów 

edukacyjnych zdefiniowanych w programie, 
 e) monitorowania postępów stażysty i udzielenia informacji zwrotnej na temat osiąganych 

wyników i stopnia realizacji zadań, 
 f) nadzoru nad przebiegiem wykonywania zadań oraz odbioru wykonanych prac;  
 g) przestrzegania i kontrolowania czasu pracy stażysty oraz nadzorowania wypełniania 

dziennika stażu;  
 h) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez stażystę 

stanowiskiem; 
 i) bieżącego informowanie uczelni o przebiegu stażu, w tym w szczególności 

o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;  
 j) przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu; 
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 5. Stażysta zobowiązany jest do:  
 a) rozpoczęcia i zakończenia stażu zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym Umowie 

trójstronnej, 
 b) sumiennego i starannego wykonywania zadań, zgodnie z programem stażu,  
 c) stosowania się do poleceń Przyjmującego na staż i Opiekuna stażu, jeżeli polecenia te nie 

są sprzeczne z przepisami prawa, 
 d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz przepisów i zasad 

obowiązujących u Przyjmującego na staż, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy 
służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz 
porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu,  

 e) dbania o dobro Przyjmującego na staż i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić Przyjmującego na staż na szkodę, 

 f) po każdym zakończonym miesiącu odbywania stażu przekazania w ciągu 5 dni 
kalendarzowych dokumentów określonych w umowie trójstronnej niezbędnych do 
rozliczenia godzin stażowych ii wypłaty wynagrodzenia stażowego, 

 g) dostarczenia do Biura Projektu najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia 
stażu, dokumentów określonych w umowie trójstronnej niezbędnych do rozliczenia 
godzin stażowych ii wypłaty wynagrodzenia stażowego,  

 h) poinformowania uczelni o otrzymaniu zwolnienia lekarskiego w ciągu 1 dnia roboczego 
od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie zwolnienia lekarskiego do Biura 
Projektu w przy jednoczesnym skutecznym przekazaniu odpowiedniej informacji do 
Opiekuna stażu, 

 i) pisemnego poinformowania uczelni oraz Przyjmującego na staż o przerwaniu stażu w 
ciągu 1 dnia roboczego od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie 
odpowiedniego oświadczenia do Biura Projektu, 

 j) niezwłocznego informowania Uczelni o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, 
 k) uczestniczenia w przewidzianych w ramach projektu działaniach ewaluacyjnych,  
 l) oznakowania miejsca stażu zgodnie z obowiązkami informacyjnymi POWER. 

 6. Uczelnia zobowiązana jest do: 
 a) opracowania wraz z Przyjmującym na staż program stażu, 
 b) zapoznania Stażysty z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami, 
 c) sprawowania nadzoru nad organizacją stażu, 
 d) skierowania Stażysty przed podjęciem stażu na badania lekarskie w celu stwierdzenia 

zdolności do odbywania stażu oraz sfinansować koszty przedmiotowych badań 
lekarskich, 

 e) zapewnienia Stażyście ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 f) wypłaty Stażyście stypendium stażowego, zgodnie z umową trójstronną, 
 g) Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniedbania lub niedopełnienie 

obowiązków popełnione zarówno przez Stażystę, Opiekuna stażu jak i Przyjmującego na 
staż. 
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§6  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Stażysta zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszych Zasad organizacji staży 
studenckich pod rygorem utraty uprawnień do udziału w Stażu.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty i podatki, 
do uiszczenia których mogą być zobowiązani Stażyści.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszych Zasad organizacji staży 
w każdym momencie ich obowiązywania.  

4. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami organizacji staży studenckich, decyzje 
podejmuje Kierownik Projektu.  

5. Za całość spraw związanych z realizacją Staży odpowiedzialny jest Kierownik Projektu 
oraz Koordynator merytoryczny. 

6. Przyjmowaniem zgłoszeń zajmuje się Biuro Projektu: Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, 
31-001 Kraków, pok. 45. 


