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Załącznik nr 2a 

 
Umowa warunkowa o Staż  nr ..../ZRU/…. 

 
 
Zawarta w dniu .............................................., pomiędzy: 
 

1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 
Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Florian Gambuś,  
zwanego dalej Uczelnią. 

a 

2. Panem/Panią 
......................................................................................................................................................................... 
zamieszkałym/zamieszkałą w ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym seria .................................................... nr 
.................................................... posiadającym/posiadającą  nr PESEL  ............................................. 
zwanym dalej Stażystą/ką, 

zwanymi dalej Stronami. 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki między stronami umowy w zakresie przystąpienia do 

podpisania właściwej umowy odbywania przez studenta/kę Stażu w ramach realizacji Projektu pn. 
„Zrównoważony Rozwój Uczelni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR50/18, zwanym dalej Projektem. 

2. W okresie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni oraz Instytucji przyjmującej na staż, zmierzających 
do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii choroby Covid-19 i zakażeń wirusem SARS CoV-
2 lub w okresie innych ogólnokrajowych zagrożeń, które spowodują ograniczenia w funkcjonowaniu 
Uczelni lub Instytucji Przyjmującej na Staż, Strony zawierają niniejszą umowę, w celu zagwarantowania 
realizacji Stażu, o którym mowa w ust. 1, o ile spełnione zostaną warunki wskazane w niniejszej 
umowie.  

3. Niniejsza umowa dotyczy studentów, którzy wzięli udział w rekrutacji na staż, o którym mowa w ust. 
1 w a z powodów ograniczeń funkcjonowania Uczelni i Instytucji przyjmujących na staż (ust. 2) nie 
mogą zrealizować stażu w tym samym roku kalendarzowym.  

 
§ 2 

1. Warunkiem podpisania właściwej umowy o staż oraz warunkiem rozpoczęcia realizacji Stażu 
i skierowaniem przez Uczelnię Stażysty do Instytucji Przyjmującej na Staż w okresie maj-wrzesień 
kolejnego roku kalendarzowego jest spełnienie przez Stażystę warunku posiadania statusu studenta 
tego samego kierunku, prowadzonego na tym samym wydziale w Uczelni, co w chwili rekrutacji na 
staż.  

2. W przypadku, gdy Stażysta w chwili rekrutacji do Projektu posiada status studenta ostatniego semestru 
studiów I stopnia, warunkiem realizacji stażu jest kontynuacja studiów na II stopniu studiów na tym 
samym kierunku i wydziale co studia I stopnia.  

3. Warunkiem podpisania właściwej umowy o staż oraz warunkiem rozpoczęcia realizacji Stażu 
i skierowaniem przez Uczelnię Stażysty do Instytucji Przyjmującej na Staż jest możliwość skierowania 
na staż grupy uczestników Projektu stanowiącej grupę docelową z danego kierunku nie mniejszą niż 
20% studentów stanowiących rocznik w dniu ogłoszenia rekrutacji do Projektu.  

4. Warunki, o których mowa w ust. 1,2 lub 3 powinny być spełnione na dzień 10 marca. 
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5. W sytuacji ziszczenia się warunków określonych w ust. 1 lub 2, Uczelnia podpisze ze Stażystą właściwą 

umowę o staż, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacji Staży Studenckich 
realizowanych w ramach projektu pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r. 

 
§ 3 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Uczelni i jedna dla Stażysty.  

 
 
 
       UCZELNIA                 STAŻYSTA                     

                     
 
.............................................                        .............................................                         
       (Pieczątka i podpis)                                                                          (Podpis)                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


