
        
             

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
ZMIANA ZASAD ROZLICZANIA UMÓW ZA PRAKTYKI I STA ŻE 

 
 Uprzejmie informujemy, że decyzją władz rektorskich od 1 czerwca  br. wchodzi w 
życie decyzja dotycząca obiegu umów cywilnoprawnych. Poniższa zasada obejmuje zarówno 
stażystów (umowa stażysty SS, umowa opiekuna stażu w zakładzie pracy OSS), jak i 
zakładowych opiekunów praktyk (umowa PS). 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy powinny znaleźć się w Dziale 
Programów Europejskich tydzie ń przed rozpocz ęciem sta żu/praktyki, a pozostała część 
dokumentacji (rachunek, ZUS, zgoda na przetwarzanie danych, zaświadczenia itd.) – po 
zakończeniu stażu/praktyki. 
 W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni zmodyfikowa ć od 1 czerwca  procedurę 
przyjmowania umów. Wygląda ona teraz następująco:  
1. Składanie umów (zawsze 2 egzemplarze) 

• Stażysta zobowiązany jest do złożenia wypisanych i podpisanych umów : własnej 
(SS – 2 egzemplarze)  i zakładowego opiekuna stażu (OSS – 2 egzemplarze) na 2 
tygodnie przed rozpocz ęciem  stażu. Data zawarcia umowy powinna być więc co 
najmniej o 2 tygodnie wcześniejsza niż termin rozpoczęcia stażu (może być 
wcześniejsza nawet o miesiąc).  

• Podobna procedura dotyczy praktykanta – na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki 
wypisana i podpisana umowa opiekuna (PS – 2 egzemplarze)  powinna się znaleźć  
w biurze projektu  

2. Procedura podpisywania : 
• poprawnie wypisane umowy są ewidencjonowane i przekazywane do rektoratu, a po 

podpisaniu przez Rektora czekają na dołączenie rachunku, zgody i ZUS-u. 
3. Składanie rachunków: 

• po odbyciu stażu/praktyki student dołącza stosowne rachunki (stażysta – swój i 
opiekuna, praktykant – opiekuna) oraz pozostałą dokumentację finansową i 
merytoryczną (ZUS, zgoda na przetwarzanie danych, potwierdzenia odbycia 
praktyki/stażu). 

Uwaga: 
Dwa egzemplarze umów  student składa bezpośrednio w pok. 7, Biurze Projektu (pok.3) lub 
przesyła pocztą pod adresem: 
 Instytut Filologii Polskiej 
 Biuro Projektu POKL pok. 3 
 ul. Fredry 10 
 61-701 Poznań 
Pozostał ą dokumentacj ę składa u akademickiego opiekuna praktyki/stażu, a ten przekazuje 
ją do pokoju 7. Za praktyki odbywane w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) pełna 
dokumentacja finansowa (łącznie z potwierdzeniem odbycia praktyki/kserokopią potwierdzenia 
odbycia stażu) może być wysyłana pocztą. W czerwcu i wrześniu proszę o przekazywanie 
dokumentów finansowych za pośrednictwem akademickich opiekunów praktyk/staży. 
Dokumentacja merytoryczna (sprawozdanie, opinia, dzienniczek itp.) może być przekazana 
opiekunowi akademickiemu dopiero po wakacjach.  
 
 Proszę o przestrzeganie opisanych wyżej procedur. 
 
       Koordynator Praktyk i Staży 
        
                Jerzy Kaniewski   


