
 
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I STAŻACH PRACOWNIKÓW 

NAUKOWYCH, NAUKOWO – DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH ORAZ 

PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 

 w projekcie „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w stażach dla pracowników 

naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników przedsiębiorstw, 

organizowanych w ramach projektu „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla 

opolskich firm”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w 

partnerstwie z Parkiem Naukowo -Technologicznym w Opolu Sp. z .o.o. w ramach Priorytetu 

VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie 

dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

2. Celem głównym projektu „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” 

jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu w obszarze 

stymulowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Celami szczegółowymi są: 

- zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami sektora B+R a przedsiębiorstwami MMSP, 

- zachęcenie przedsiębiorców z woj. opolskiego do wdrażania rozwiązań innowacyjnych 

poprzez szkolenia i staże, 

- zdobycie przez naukowców praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania 

innowacji w przedsiębiorstwach, 



 
 

 

 

- podniesienie poziomu innowacyjności 20 opolskich przedsiębiorstw MMŚP (mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym co najmniej 10 przedsiębiorstw z branży ekoenergetycznej 

i zielonych technologii. 

 

Rozdział 2 

Projekt „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” 

§ 2 

Czas trwania Projektu 

Projekt „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” realizowany jest od 

1 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.  

 

§ 3 

Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu  

 

1. Uczestnicy stażu biorą udział w następujących formach wsparcia: 

- szkoleniach, trwających łącznie 32 godziny, tj. 4 dni po 8 godzin dla każdej z grup 

(pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni - I grupa oraz pracownicy 

przedsiębiorstw – II grupa), które zakończą się uzyskaniem certyfikatu, na podstawie umowy 

o świadczenie usług szkoleniowych (Załącznik nr 8 do Regulaminu stażu). Są to szkolenia 

specjalistyczne z tematyki innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i 

organizacyjnej. 

- stażach w przedsiębiorstwach na terenie województwa opolskiego, 

- stażach w jednostkach naukowych na terenie województwa opolskiego. 

2.  Projekt zakłada 2 rodzaje staży: 



 
 

 

 

- staże dla pracowników naukowych,  naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, 

- staże dla pracowników przedsiębiorstw. 

3.  W ramach staży 20 pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych 

w 5 zespołach będzie odbywać staż w przedsiębiorstwach, gdzie zapoznają się z potencjałem 

innowacyjnym firmy i zasadami funkcjonowania firmy. Na tej podstawie będą sporządzone 

kompletne analizy i gotowe propozycje wdrożeniowe innowacyjnych rozwiązań. 

5. Nadzór nad zespołem pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i 

dydaktycznych przez okres trwania stażu i opracowania dokumentacji wdrożeniowej 

sprawować będzie opiekun/mentor. 

6. Opiekun/mentor wynagradzany jest na podstawie umowy o dzieło za każdy miesiąc 

sprawowania opieki nad zespołem pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i 

dydaktycznych (załącznik nr 6 do Regulaminu stażu) 

7. Opiekunem pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych w 

przedsiębiorstwie będzie pracownik przedsiębiorstwa. Funkcję opiekuna będzie sprawować 

proporcjonalnie do czasu trwania staży.  

8. Wynagrodzenie dla opiekuna pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i 

dydaktycznych w przedsiębiorstwie będzie wypłacane na podstawie umowy (załącznik nr 7 

do Regulaminu stażu) 

9. W ramach staży 20 pracowników przedsiębiorstw (po jednym pracowniku z 20 

przedsiębiorstw) będzie odbywać staż na uczelni i przejdzie tam praktyczne szkolenia 

stanowiskowe -  minimum 8 godzin na stanowisku. 

10. Pobyt w przedsiębiorstwach i na uczelniach odbywa się na warunkach określonych w 

umowie o staż i gwarantuje uczestnikom staży wypłatę dodatku stażowego płatnego za 

każdy miesiąc odbycia stażu. 



 
 

 

 

11. Wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z warunkami umowy o staż (załącznik nr 1 i 2 do 

Regulaminu stażu). 

12. Opiekę nad pracownikami przedsiębiorstw, odbywających staż na uczelni sprawować 

będą pracownicy uczelni. 

13. Uczestnictwo w szkoleniach odbędzie się na podstawie umowy na świadczenie usług 

szkoleniowych (Załącznik nr 8 do Regulaminu stażu). 

 

§ 4 

Rezygnacja z udziału w projekcie  

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w stażu jeszcze przed jego rozpoczęciem uczestnik 

projektu zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Lidera Projektu osobiście i pisemnie w 

najszybszym możliwym terminie.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania uczestnik projektu 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników  

w przypadku naruszenia przez uczestnika projektu warunków zawartej przez niego umowy, 

niniejszego regulaminu, innych regulaminów obowiązujących w trakcie realizacji projektu lub 

zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej w tym trybie z listy uczestników 

projektu z powodu naruszenia warunków umowy, niniejszego regulaminu, innych 

regulaminów lub oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje określone w umowie 

uczestnictwa w projekcie.  

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe  

§ 5 



 
 

 

 

We wszystkich sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 6 

Regulamin oraz zmiany do regulaminu dostępne są do wglądu w biurze Projektu i na stronie 

internetowej www.spp.opole.pl i www.pnt.opole.pl 

 

§7 

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

2. Załączniki do Regulaminu: 

1) Umowa o staż dla pracowników przedsiębiorstw odbywających staż na uczelni  

– Załącznik nr 1 

2) Umowa o staż dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych – 

Załącznik nr 2 

3) Karta pracy stażysty – Załącznik nr 3 

4) Lista obecności uczestników stażu– Załącznik nr 4 

5) Ankieta ewaluacyjna – Załącznik nr 5a i 5b 

6) Umowa o dzieło opiekuna/mentora – Załącznik nr 6 

7) Umowa o dodatek dla pracowników przedsiębiorstw – Załącznik nr 7 

8) Umowa o świadczenie usług szkoleniowych – Załącznik nr 8 

9) Oświadczenie o poufności informacji  - Załącznik nr 9 

 

 

http://www.spp.opole.pl/
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