BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2021; poz. 420

ZARZĄDZENIE Nr 255
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 21 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r.
Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120
z późn. zm.)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże
studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 249 z poźn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Warunkiem wypłaty stypendium stażowego, o którym mowa w ust. 2 i ust. 8,
w terminach, o których mowa odpowiednio w ust. 5 i ust. 10, jest:
1) dostarczenie przez stażystę Koordynatorowi programu CO-OP poprawnie
wypełnionej listy obecności (załącznik 5 do umowy) wraz z dziennikiem stażu
(załącznik 3 do umowy) potwierdzonymi przez opiekuna stażu najpóźniej do
5 dnia roboczego, liczonego od dnia zakończenia pełnego miesiąca stażu;
2) potwierdzenie przez Koordynatora programu CO-OP realizacji stażu za
dany miesiąc na podstawie otrzymanych dokumentów za dany miesiąc stażu,
o których mowa w pkt 1, oraz przekazanie dokumentacji dotyczącej wypłaty
stypendium stażowego do jednostki Uniwersytetu realizującej płatności
w terminie do 9 dnia roboczego liczonego od dnia zakończenia pełnego
miesiąca stażu.”;
2) w § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Koszty stypendium stażowego za drugi i kolejne miesiące stażu ponosi
pracodawca. Stypendium wypłaca stażyście Uniwersytet, który po dokonaniu
płatności wystawia notę obciążającą pracodawcę. Na podstawie noty pracodawca

dokonuje refundacji kosztów stypendium. W sytuacji opisanej w § 20
pracodawca ponosi koszty stypendium stażowego od pierwszego miesiąca stażu.”;
3) w § 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Stypendium stażowe, o którym mowa w ust. 8, wypłacane jest „z dołu” w terminie
do 15 dnia roboczego liczonego od dnia zakończenia pełnego miesiąca stażu na
rachunek bankowy stażysty podany w odrębnym oświadczeniu (załącznik nr 6 do
niniejszego zarządzenia).”;
4) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2021 r.
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