
 
 
 

 

REGULAMIN STAŻU 
 PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH  

 

§ 1 
Informacje ogólne 

Projekt „PLATFORMA B+N – innowacyjny model współpracy sfery nauki i biznesu w województwie 

podlaskim” jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, 

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2013 do 30.06.2015 roku na obszarze województwa 
podlaskiego. 

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8 w  
Białymstoku. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

4. Staże stanowią jedno z  działań merytorycznych zaplanowanych w  przedmiotowym projekcie. 
5. Staże odbywać się będą w 8 firmach wymienionych w Regulaminie rekrutacji z opracowanym  

programem, będą trwały 4  miesiące, w wymiarze 60h/m-c. 
6. Efektem staży będzie wypracowanie rozwiązań wdrożeniowych obszarach innowacji 

procesowych, organizacyjnych i marketingowych.  
 

§ 2 
Uczestnicy staży 

 

1. Stażystą może być pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku lub Politechniki Białostockiej: 
a. zatrudniony na czas nieokreślony lub określony na umowę o pracę (w przypadku zatrudnienia na 

czas określony zatrudnienie nie może trwać krócej niż okres odbywania stażu), 
b. zamieszkały na terenie województwa podlaskiego. 

2. Stażysta, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania stażu nie może prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek. 

3. Stażysta, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania stażu nie może brać udziału w podobnym stażu w 
ramach innego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stażu jest złożenie Karty zgłoszeniowej pracownika naukowego 
wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.  

5. Zgodnie z zasadą równości szans pracownikom naukowym, zarówno kobietom jak i mężczyznom, 
zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji o możliwości uczestnictwa w Projekcie oraz 
jednakowe kryteria w ocenie wniosków. 

6. Udział pracownika w stażu nie powinien kolidować z realizacją jego zajęć na Uczelni. 
 

§ 3 
Tryb i zasady rekrutacji do odbycia stażu 

 

1. Zasady rekrutacji pracowników naukowych do projektu (w tym na staż) zostały opisane w 
Regulaminie rekrutacji. 

2. Z uczestnikiem zakwalifikowanym do udziału w projekcie i stażu oraz przedsiębiorstwem 
(Przyjmującym na staż) podpisana zostanie umowa trójstronna. W celu zwiększenia efektywności 
stażu każdemu stażyście przydzielony zostanie opiekun – pracownik przedsiębiorstwa. 
 



 
 
 

 

 
 

§ 4 
Obowiązki Stażysty 

 

1. Stażysta będzie zobowiązany do odbycia stażu w miejscu i zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
trójstronnej o odbycie stażu, zawartej pomiędzy nim, Organizatorem, a Przyjmującym na staż zgodnie 
z Planem stażu. 

2. Stażysta będzie zobowiązany współpracować oraz konsultować się z Opiekunem stażu. 
3. Stażysta będzie zobowiązany do wypełniania sprawozdania z przebiegu stażu oraz innych 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  
4. Pracownik naukowy może zawrzeć tylko jedną Umowę o Staż w okresie realizacji Projektu. 
5. Okres Stażu wynosi 4 miesiące, a staż w wymiarze miesięcznym nie może być krótszy niż 60h.  
6. Pomiędzy Stażystą a Przyjmującym na staż w dniu podpisywania Umowy o odbycie stażu nie może 

istnieć żaden stosunek zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, dzieło itp.). 
7. Stażysta podczas stażu nie może korzystać z innych źródeł pomocy w zakresie dotyczącym 

przedsięwzięcia, co potwierdza w Karcie zgłoszeniowej pracownika naukowego. 
8. Stażysta zobowiązany jest do wzięcia udziału w innych działaniach merytorycznych wynikających z 

projektu (szkolenia praktyczne „Tworzenia platformy współpracy nauki z biznesem” oraz 
przygotowanie strategii innowacji dla firmy, w której stażysta odbywa staż). 

 

Obowiązkiem Stażysty jest: 
a) przestrzeganie ustalonego z Przyjmującym na staż zakresu prac wynikającego z Umowy o staż; 
b) sumienne wykonywanie zadań i przestrzeganie terminów określonych w Planie stażu; 
c) stosowanie się do uwag i sugestii Przyjmującego na staż; 
d) przestrzeganie obowiązujących u Przedsiębiorcy zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących zachowania tajemnicy i 
poufności oraz innych zasad określonych przez przedsiębiorstwo lub wynikających z przepisów 
prawa; 

e) informowanie Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich 
nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji stażu; 

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Projektu, w 
szczególności w celu wprowadzenia i przetwarzania danych w systemie PEFS2007 (Podsystem 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego); 

g) po zakończeniu każdego miesiąca stażu, Stażysta zobowiązany będzie do przedstawienia 
oryginału dokumentów potwierdzających odbycie stażu w danym miesiącu zatwierdzonych przez 
Opiekuna stażu w terminie 5 dni roboczych; 

h) po zakończeniu stażu Stażysta zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z przebiegu 
stażu w terminie 10 dni roboczych. 

 

§ 6 
Utrata prawa uczestnictwa w stażu 

 

1. Stażysta traci prawo do uczestnictwa w stażu jeżeli: 
a. w czasie trwania stażu zostanie zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej u Przyjmującego na staż, 
b. w czasie trwania stażu zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy na Uczelni, 
c. zrezygnuje z odbywania stażu w trakcie jego realizacji bez podania ważnych powodów,  
d. nie będzie wywiązywał się z umowy. 



 
 
 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Stażysta zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w terminie   
7 dni. 

3. Decyzję o utracie prawa do uczestnictwa w projekcie podejmie Projektodawca na podstawie 
informacji otrzymanej od Opiekuna stażu. 

4. W przypadku utraty prawa do uczestnictwa w stażu Stażysta straci prawo do otrzymania dodatku 
stażowego oraz zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanych dotychczas środków. 

 

§ 7 
Umowa na realizację stażu 

 

1. Zasady i warunki odbycia stażu oraz sposoby jego rozliczenia regulować będzie umowa trójstronna na 
realizację stażu zawierana pomiędzy Projektodawcą, Przyjmującym na staż, a Stażystą. 

 

§ 8 
Pomoc publiczna 

 

1. Staże pracowników naukowych podlaskich uczelni wyższych w przedsiębiorstwach kwalifikowane są 
jako pomocą de minimis dla przedsiębiorstwa (Przyjmującego na Staż), która jest udzielana zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w 
sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379, z 28.12.2006 r.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia 
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz.U. z 2010 r., Nr 239, poz. 
1598 z późn. zmn.) 

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie do wglądu w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
www.bfkk.pl  

http://www.bfkk.pl/

