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REGULAMIN STAŻU 
w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej 

V-Student Consulting 
 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Staż organizowany pod nazwą „Staż w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultin-

gowej V-Student Consulting” jest zwany dalej „Stażem". 
 
2. Organizatorem Stażu jest Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student 

Consulting działająca przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze, zwana dalej „Or-
ganizatorem”. 

 
3. Staż nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. 
 
4. Harmonogram i program stażu będzie ustalany indywidualnie w porozumieniu z 

Uczestnikiem Stażu. 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W STA ŻU 

 
1. Podstawą uczestnictwa w Stażu jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) posiadanie statusu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, 
b) posiadanie rekomendacji Dyrektora Szkoły, 
c) złożenie przez Uczestnika Stażu i jego Opiekuna Prawnego oświadczenia o 

akceptacji Regulaminu stażu oraz zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych (załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika Stażu i Opiekuna Prawnego 
Uczestnika Stażu) 

d) złożenie kwestionariusza osobowego Uczestnika Stażu (załącznik nr 2 Kwe-
stionariusz osobowy Uczestnika Stażu). 

2. Za kompletność dokumentacji odpowiada Opiekun Stażu z ramienia szkoły. 
 

§ 3 
ZASADY STAŻU 

 
1. Uczestnik Stażu zobowiązany jest do: 

a) terminowego, zgodnego z ustalonym harmonogramem, aktywnego 
uczestnictwa w Stażu, 

b) sumiennego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, 
stosowania się do poleceń Organizatora i upoważnionych przez niego osób 
oraz Opiekuna Stażu z ramienia szkoły, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz 
wewnętrznych regulaminów Organizatora. 

2. Po zakończeniu Stażu, Uczestnik otrzymuje certyfikat odbycia Stażu w Wirtualnej 
Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting oraz zaświadczenie o 
nabytych w czasie Stażu wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. 
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§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Koordynatorem Stażu z ramienia Organizatora jest dr Maja Prudzienica. 
 
2. Wszelkie pytania związane ze Stażem należy przesyłać na adres 
 maja.prudzienica@ue.wroc.pl, wpisując temat wiadomości „staż VSC”. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regula-

minu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Stażu. 


