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Regulamin płatnego stażu studenckiego dla studentów 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Realizacja płatnych staży odbywa się w ramach projektu nr KSI POKL.04.01.01-00-488/08  

pt.: „Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Możliwość odbycia płatnego stażu mają studenci Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej spełniający 

wymogi zawarte w dalszej części niniejszego regulaminu. 

3. Programem płatnego stażu objętych zostanie 36 studentów. 

4. Staż powinien trwać minimum 3 miesiące, średnio 15 godzin tygodniowo. 

5. Płatne staże studenckie będą odbywać się w terminie 01.10.2009 – 30.06.2011. 

 

§2. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY 

1. Przed przyjęciem studenta GWSH na płatny staż Zakład pracy zobowiązuje się do podpisania deklaracji 

intencyjnej (zał. nr 1) oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu. 

2. Zakład pracy zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia stażu studenckiego zgodnie  

z planem stażu (zał. nr 2) ustalonym i zaakceptowanym przez Uczelnię, Zakład pracy oraz Studenta. 

3. W okresie odbywania stażu studenckiego Student nie jest pracownikiem tego Zakładu w rozumieniu 

Kodeksu Pracy. 

4. Przed rozpoczęciem stażu Zakład pracy zobowiązuje się: 

 do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia BHP, 

 do zapoznania Studenta z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania stażu, 

 do zapoznania Studenta z obowiązującym regulaminem pracy,  

 do prowadzenia stażu zgodnie z najlepszymi praktykami, 

 jeśli to niezbędne, do zapewnienia Studentowi materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej, 

 do zapewnienia Studentowi opiekuna stażu, 

 do współpracy z opiekunem merytorycznym z ramienia Uczelni, 

 do poinformowania Uczelni w przypadku przerwania stażu przez Studenta lub jego absencji, 

 do wystawienia Studentowi potwierdzenia odbycia stażu wraz z krótką opinią o odbytym stażu 

oraz do wypełnienia raportu końcowego ze stażu (zał. nr 9), 

 do udzielenia Stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 
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5. Zakład pracy zezwoli na ewentualną kontrolę Studenta przez pracownika Uczelni w miejscu odbywania 

stażu. 

6. Na żądanie Zakładu pracy, w którym Student odbywa płatny staż, w przypadkach uzasadnionych, 

Komisja może odwołać ze stażu Studenta. Jest to jednoznaczne z przerwaniem stażu i nieotrzymaniem 

świadczenia pieniężnego przez Studenta.  

7. Opiekun merytoryczny z ramienia Zakładu pracy otrzyma wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stażu 

studenckiego na podstawie umowy zlecenia (zał. nr 7b) podpisanej z Gdańską Wyższą Szkołą 

Humanistyczną. 

8. Wynagrodzenie dla opiekuna merytorycznego z ramienia Zakładu pracy zostanie wypłacone  

po zakończeniu stażu przez Studenta i przedłożeniu przez Studenta kompletnego raportu końcowego  

ze stażu (zał. nr 9).  

9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie złożonego przez opiekuna merytorycznego z ramienia 

Zakładu pracy rachunku do umowy zalecenia (zał. nr 8b) i płatne w przeciągu 14 dni na wskazane konto 

bankowe. 

10. W przypadku przerwania stażu z winy Studenta opiekun merytoryczny z ramienia Zakładu pracy otrzyma 

wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego czasu stażu. W przypadku przerwania 

stażu z winy Zakładu pracy opiekun merytoryczny nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu prowadzenia 

stażu. 

11. Umowa o staż zostanie rozwiązana z winy Zakładu pracy w przypadku naruszenia przez Zakład pracy 

postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa. 

 

§3. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 

1. Warunkiem przyznania Studentowi prawa do odbycia płatnego stażu jest: 

 terminowe złożenie w Dziekanacie indeksu oraz karty egzaminacyjnej ze wszystkimi wpisami  

z roku akademickiego poprzedzającego ubieganie się o staż studencki, 

 spełnienie wszystkich wymogów wynikających z regulaminu studiów oraz z umowy o studiowanie 

w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. 

2. O płatny staż studencki może ubiegać się Student III roku studiów pierwszego stopnia oraz Student I i II 

roku studiów drugiego stopnia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. 

3. Studentowi podejmującemu studia w GWSH w drodze przeniesienia z innej uczelni lub kontynuującemu 

studia przysługuje prawo do ubiegania się o płatny staż na podstawie ocen za ostatni rok studiów 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stażu studenckiego uzyskanych w poprzedniej uczelni. 
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4. Studentom I roku studiów drugiego stopnia można przyznać płatny staż na podstawie ocen uzyskanych 

w ostatnim roku akademickim podczas studiów I lub II stopnia w uczelni, którą ukończył przed podjęciem 

studiów w GWSH. 

5. Płatne staże mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego. Odbywanie stażu nie zwalnia 

Studenta z obowiązków wynikających z regulaminu studiów oraz z realizacji programu dydaktycznego. 

6. Udział w stażu nie powoduje przedłużenia regulaminowego czasu trwania studiów.  

7. Student może otrzymać zgodę na odbycie płatnego stażu we wskazanym przez siebie Zakładzie pracy 

pod warunkiem, że charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem nauczania dla kierunku, 

na którym studiuje i pracodawca zapewni pełną realizację warunków stażu oraz spełni wymagania 

wynikające z niniejszego regulaminu. Zaproponowane miejsce stażu będzie elementem oceny i musi 

zyskać akceptację Komisji.  

8. Student nie może odbywać stażu w zakładzie pracy, w którym świadczy pracę na podstawie stosunku 

pracy lub w oparciu o umowę cywilnoprawną.  

9. Przed przystąpieniem do płatnego stażu Student zobowiązany jest podpisać oświadczenie  

o znajomości Zasad Organizowania Studenckich Praktyk Zawodowych Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej. 

10. Odbyty płatny staż studencki może być podstawą do zaliczenia studenckich praktyk zawodowych 

przewidzianych w programie studiów po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rektora do 

Spraw Studenckich Praktyk Zawodowych warunków zaliczenia zgodnie z Zasadami Organizowania 

Studenckich Praktyk Zawodowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. 

11. Zakres merytoryczny płatnego stażu studenckiego musi być zgodny z programem nauczania dla danego 

kierunku studiów. 

12. Po odbyciu płatnego stażu Student ma obowiązek dostarczenia w terminie 14 dni od jego zakończenia 

raportu końcowego ze stażu (zał. nr 9). 

13. Wypłata świadczenia na konto Studenta nastąpi po ukończeniu stażu i spełnieniu wszystkich warunków 

regulaminowych.  

14. Student, któremu przyznano prawo do odbycia stażu, nie ma prawa ubiegać się o niego ponownie. 

15. O przyznaniu prawa do odbycia płatnego stażu studenckiego decyduje Komisja powołana przez Rektora 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. 

16. Student ubiegający się o świadczenie za staż zobowiązany jest złożyć osobiście, w wyznaczonym 

terminie wniosek aplikacyjny (zał. nr 3) (dostępny na stronie http://www.gwsh.gda.pl) w Biurze Karier 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, ul. Biskupia 24B, 80 – 875 Gdańsk, pokój 113a. 
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17. Ustalenie terminu składania dokumentów na dany nabór oraz wysokość przyznanych środków 

pieniężnych za odbycie stażu będą odbywały się na podstawie zarządzenia wydanego przez Rektora. 

Zarządzenie będzie każdorazowo stanowiło uzupełnienie niniejszego regulaminu i może wprowadzać 

dodatkowe zasady. 

18. Przedłożenie wniosku aplikacyjnego (zał. nr 3) w odpowiedzi na konkurs oznacza akceptację zapisów 

niniejszego regulaminu i zasad wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. 

19. Złożone wnioski aplikacyjne rozpatrywane będą przez Komisję. Termin posiedzenia Komisji (planuje się 

dwa nabory w każdym roku akademickim) podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej http://www.gwsh.gda.pl. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna zastrzega sobie prawo  

do zmiany liczby naborów. 

20. Głównym kryterium oceny kandydatów będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w roku 

akademickim poprzedzającym złożenie przez studenta formularza kwalifikacyjnego. Pierwszeństwo  

w ubieganiu się o staż mają studenci z najwyższymi średnimi ocen spośród studentów z tego samego 

Wydziału ubiegających się o staż. Rektor w zarządzeniu o konkursie może wprowadzić dodatkowe 

kryteria oceny. 

21. Instancją odwoławczą od decyzji Komisji jest Rektor. 

22. Przed przystąpieniem do płatnego stażu Student zobowiązany jest do: 

 podpisania umowy o organizację i odbycie stażu studenckiego dla studentów GWSH (zał. nr 4), 

 wypełnienia i podpisania ankiety osobowej uczestnika projektu – osoba objęta wsparciem (zał.  

nr 5), 

 wypełnienia i podpisania oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (zał. nr 6), 

 ustalenia i podpisania z opiekunami z ramienia Uczelni oraz z ramienia Zakładu pracy Planu stażu 

studenta GWSH (zał. nr 2), 

 podpisania umowy zlecenie z Uczelnią (zał. nr 7a).  

23. Na terenie Zakładu pracy Student podlega przepisom i regulaminom obowiązującym w zakładzie. 

Bezpośrednim zwierzchnikiem Studenta w czasie stażu jest opiekun merytoryczny z ramienia Zakładu 

pracy wskazany z imienia i nazwiska w umowie o staż. 

24. Student zobowiązany jest wypełniać polecenia Opiekuna oraz pracowników przez niego wskazanych. 

25. Student zobowiązany jest do obycia płatnego stażu zgodnie z planem stażu, a ponadto do: 

 przestrzegania ustalonego przez Zakład pracy porządku i dyscypliny pracy, 

 przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

 przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych 

w zakresie określonym przez Zakład pracy. 
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26. Z tytułu odbywania stażu studenckiego w Zakładzie pracy Student otrzyma od Uczelni jednorazowo 

świadczenie pieniężne finansowane ze środków projektu pt. „Wszechstronny rozwój społeczności 

akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni”. 

27. Wypłata środków pieniężnych nastąpi na podstawie umowy zlecenie zawartej przed rozpoczęciem stażu 

pomiędzy Studentem a Uczelnią (zał. nr 7a), w terminie 14 dni od wystawienia przez Studenta rachunku 

(zał. nr 8a) na wskazane konto bankowe.  

28. W przypadku, jeżeli Student nie rozpocznie odbywania stażu lub z niego zrezygnuje, świadczenie 

pieniężne nie zostanie mu wypłacone.  

29. W przypadku, jeśli Student dopuści się zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków, co będzie 

skutkowało odstąpieniem od realizacji stażu, świadczenie pieniężne nie zostanie mu wypłacone. 

30. Warunkiem wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa, jest przedłożenie przez Studenta, 

niezwłocznie po zakończeniu stażu, rachunku do umowy zlecenie (zał. nr 8a) w Biurze Karier GWSH. 

Świadczenie pieniężne zostanie wypłacone po zakończeniu stażu na podstawie zaświadczenia Zakładu 

pracy o ukończeniu stażu studenckiego, w terminie 14 dni od przedłożenia tego zaświadczenia oraz 

rachunku w Biurze Karier GWSH, z zastrzeżeniem pkt. 28 – 29.  

31. Przed podjęciem stażu studenckiego Student obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia  

od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania stażu  

i przedłożenia tej polisy ubezpieczeniowej w Zakładzie pracy.  

32. Po zakończeniu stażu student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Karier wypełniony i podpisany 

Raport końcowy ze stażu (zał. nr 9). 

33. Student ponosi odpowiedzialność wobec Uczelni i Zakładu pracy z tytułu nienależytego wykonywania 

obowiązków określonych w programie stażu. 

 

§4. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZELNI 

 

1. Fundusze na staże studenckie na poszczególne Wydziały Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

przydzielone zostaną proporcjonalnie do liczby studentów studiujących na danym Wydziale. 

2. W przypadku niewykorzystania funduszy przeznaczonych na świadczenia na danym Wydziale, 

przypadających na dany semestr, fundusze te, decyzją Komisji, mogą być przekazane na staże dla 

studentów innych Wydziałów. 

3. Uczelnia zobowiązana jest do wyznaczenia Studentowi opiekuna merytorycznego.  

4. Opiekun zobowiązany jest do nadzoru wykonywanych przez Studenta czynności podczas stażu oraz  

do pozostawania ze studentem w stałym kontakcie i służenia mu pomocą.  

5. Opiekun merytoryczny z ramienia Uczelni zobowiązany jest do ustalenia planu stażu we współpracy  

z Zakładem pracy oraz Studentem (zał. nr 2) i – wraz z opiekunem z ramienia Zakładu pracy – do  
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udzielenia Studentowi pomocy merytorycznej w sporządzeniu raportu końcowego ze stażu (zał. nr 9). 

6. Na żądanie opiekuna merytorycznego z ramienia Uczelni, w przypadkach uzasadnionych, Komisja może 

odwołać ze stażu Studenta. Jest to jednoznaczne z przerwaniem stażu i nieotrzymaniem świadczenia 

pieniężnego przez Studenta.  

7. Opiekun merytoryczny z ramienia Uczelni otrzyma wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stażu 

studenckiego na podstawie umowy zlecenie (zał. nr 7b) podpisanej z Gdańską Wyższą Szkołą 

Humanistyczną. 

8. Wynagrodzenia opiekuna merytorycznego z ramienia Uczelni zostanie wypłacone po zakończeniu stażu 

przez Studenta i przedłożeniu przez Studenta kompletnego raportu końcowego ze stażu (zał. nr 9).  

9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie złożonego przez opiekuna merytorycznego z ramienia 

Uczelni rachunku do umowy zalecenie (zał. nr 8b) i płatne w przeciągu 14 dni na wskazane konto 

bankowe. 

10. Uczelnia jest uprawiona do kontroli nad przebiegiem stażu studenckiego.  

11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Zakładu pracy za działania i zaniechania Studenta  

w okresie odbywania stażu. 

12. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniedbania popełnione przez Zakład pracy. 

13. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Zakładu pracy za nieprzystąpienie przez Studenta do 

odbywania stażu i zaprzestanie odbywania stażu przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa. 

14. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz GWSH, GWSH zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat 

do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. Jednocześnie GWSH zobowiązuje się do wypłaty 

zaległego wynagrodzenia bez konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek karnych. 

15. Zakład pracy oraz Student zobowiązani są do udzielania Uczelni oraz instytucjom monitorującym 

projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania 

dokumentów związanych z realizacją umowy. 

 

§5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności 

polubownego załatwienia sprawy, przez Sąd właściwy terenowo dla Uczelni. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy regulaminu oraz kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany regulaminu lub umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

 


