
                                                    

Wspieranie mobilności pracowników 

19 marca 2018 r. 

 

 

 

PROCEDURA REGULUJĄCA ODBYWANIE 

STAŻY PRZEMYSŁOWYCH 

 

 

Etapy Zadania 

1. 

Wniosek 

 

1.1 Znalezienie przez Pracownika PŁ Przedsiębiorstwa zainteresowanego nawiązaniem 

współpracy w ramach stażu. 

1.2 Uzgodnienie wraz z Przedsiębiorstwem wstępnych warunków odbywania stażu (czas 

trwania stażu, tygodniowy wymiar godzin, wynagrodzenie/brak wynagrodzenia). 

1.3 Złożenie wniosku w sprawie stażu do Kierownika Jednostki PŁ, w której zatrudniony 

jest Pracownik zainteresowany odbyciem stażu.  

1.4 Kierownik Jednostki PŁ podejmuje wstępną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu 

wniosku Pracownika.  

 

 

 

2. 

Umowy 

 

 

 

 

 

2.1 W przypadku wstępnego zaakceptowania wniosku, w sytuacji gdy wymiar stażu 

przekracza 16 godzin tygodniowo, Kierownik Jednostki PŁ podejmuje decyzję 

(pozytywną/negatywną) o obniżeniu wymiaru godzinowego zadań realizowanych przez 

Pracownika, jako nauczyciela akademickiego w Jednostce PŁ, w której jest zatrudniony 

poniżej 24 godzin w tygodniu. 

2.2 Po określeniu wymiaru godzinowego, Pracownik podejmuje działania prowadzące do 

szczegółowego uzgodnienia z Przedsiębiorstwem warunków „Umowy w sprawie 

organizacji przemysłowych praktyk stażowych dla pracowników PŁ” (wraz z 

załącznikiem w postaci „Umowy stażowej”). 

2.3 Przekazanie uzgodnionej treści „Umowy” do Działu Prawnego PŁ w celu jej akceptacji. 

2.4 Podpisanie przez wszystkie zainteresowane strony „Umowy w sprawie organizacji 

przemysłowych praktyk stażowych dla pracowników PŁ” (wraz z załącznikiem w 

postaci „Umowy stażowej”). 

 

 

3. 

Staż 

 

 

 

3.1 Przed rozpoczęciem stażu Przedsiębiorstwo, w którym Pracownik będzie go odbywał 

kieruje go na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu. 

3.2 Pracownik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

odpowiedzialności cywilnej na okres trwania stażu. 

3.3 Pracownik rozpoczyna staż. 

3.4 Po zakończeniu każdego miesiąca stażu Przedsiębiorstwo sporządza „Miesięczny raport 

z realizacji stażu” oraz „Miesięczne zestawienie obecności Stażysty”. 

4. 

Zakończenie 

stażu 

4.1 Po zakończeniu całego okresu stażu, nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni, zostaje 

przygotowany przez Przedsiębiorstwo „Końcowy raport z realizacji stażu”. 

4.2 Po zakończeniu stażu Pracownik dostarcza do Kierownika Jednostki PŁ komplet 

dokumentów związanych z odbytym stażem: „Miesięczne raporty z realizacji stażu”, 

„Miesięczne zestawienia obecności Stażysty” oraz „Końcowy raport z realizacji stażu” 

(w ciągu 14 dni od daty zakończenia odbywania stażu).  

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich (budynek B19 – 

Centrum Technologii Informatycznych, pokój 310), e-mail: rozwoj@adm.p.lodz.pl, tel.: 42 631-29-20. 
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