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POROZUMIENIE 

 

W SPRAWIE ORGANIZACJI MIESIĘCZNEGO STAśU DLA STUDENTÓW 

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

w ramach projektu  

„Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej” 

 

zawarte dnia .................... 2014 r. pomiędzy POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ im. Ignacego 

Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12, reprezentowaną przez 

dr Anettę Szynal-Liana (kierownika projektu) a ................................................................., 

.......................................................................................... zwanym dalej „zakładem pracy”, 

reprezentowanym przez ............................................................................... (imię i nazwisko) – 

.....................................................................(funkcja). 

 

o następującej treści:  

1. Zakład pracy zobowiązuje się do przyjęcia w okresie od ..................... 2014 r. do 

......................... 2014 r. ...... (liczba) studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stoso-

wanej Politechniki Rzeszowskiej celem odbycia miesięcznego staŜu zawodowego.  

2. Wykaz studentów stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

3. Zakład pracy z o b o w i ą z u j e  s i ę do sprawowania nadzoru nad osobami odbywa-

jącymi staŜ oraz zapewnienia warunków niezbędnych do jego przeprowadzenia, a w 

szczególności: 

1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urzą-

dzeń, narzędzi i materiałów zgodnych z programem staŜu;  

2) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, oraz przepisami 

o ochronie tajemnicy państwowej i słuŜbowej;  
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3) przeprowadzenia instruktaŜu ogólnego oraz instruktaŜu stanowiskowego 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 

nr 180, poz. 1860 z późn. zm.);  

4) zapewnienia studentom na czas odbywania staŜu odzieŜy roboczej i ochronnej 

oraz sprzętu ochrony osobistej, przewidzianych w przepisach o bezpieczeń-

stwie i higienie pracy;  

5) umoŜliwienia studentom korzystania z biblioteki zakładowej oraz innych źró-

deł informacji potrzebnych do realizacji programu staŜu;  

6) wydawania studentom (po zakończeniu staŜu) zaświadczeń o odbyciu staŜu.  

4. Politechnika Rzeszowska zobowiązuje się do:  

1) opracowania w porozumieniu z zakładem pracy ramowego programu staŜu;  

2) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem staŜu;  

3) zapoznania studentów z programem staŜu oraz uprawnieniami i obowiązkami  

staŜystów;  

4) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów odbywają-

cych staŜ na podstawie skierowania.  
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