
Zasady odbywania praktyk i staży w Bionanoparku sp. z o.o. 
 

 

1. Praktyki studenckie i doktoranckie 

1.1. Praktyki studenckie, w wymiarze do 6 tygodni, mogą odbywać studenci i doktoranci 

Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, 

a także innych uczelni, pod warunkiem skierowania ich do Bionanoparku sp. z o.o. 

przez władze uczelni. 

1.2. Liczbę miejsc dostępnych w danym roku określa  każde laboratorium indywidualnie.  

1.3. Praktykanci uczestniczą w bieżącej działalności laboratoriów i z ich obecnością na 

terenie laboratoriów Bionanoparku nie mogą wiązać się żadne obciążenia finansowe. 

 

2. Praktyki absolwenckie 

2.1. Praktyki absolwenckie  w wymiarze do 3 miesięcy, mogą odbywać absolwenci 

posiadające poparcie władz uczelni jak wyżej.  

2.2. Liczbę miejsc dostępnych w danym roku podaje każde laboratorium na stronie 

internetowej 

2.3. Praktykanci uczestniczą w bieżącej działalności laboratoriów i z ich obecnością na 

terenie laboratoriów Bionanoparku nie mogą wiązać się żadne obciążenia finansowe. 

 

3. Staże finansowane z zewnątrz  

3.1. W laboratoriach Bionanoparku sp. z o.o. mogą być prowadzone staże finansowane z 

funduszy zewnętrznych.  Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie 

dłuższy niż przewiduje instytucja finansująca staż. 

3.2. Staże takie mogą odbywać osoby skierowane przez Urząd Pracy lub inne jednostki 

Urzędu Miasta lub Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizowanych przez siebie 

programów, a także przez kierowników projektów badawczych finansowanych z 

budżetu państwa na naukę, z budżetu Unii Europejskiej, lub z innych budżetów 

skierowanych na realizację projektów badawczych. 

3.3. Wszystkie obciążenia osobowe i materiałowe muszą być pokryte ze środków 

zewnętrznych na realizację określonego projektu badawczego. Bionanopark sp. z o.o. 

udostępnia jedynie infrastrukturę badawczą i opiekę merytoryczną ze strony 

pracowników laboratoriów. W sytuacji pokrycia tylko kosztów osobowych ze 

środków zewnętrznych, stażyści zaangażowani są w bieżącą pracę badawczą 

laboratoriów. 

 

4. Czasowe oddelegowanie pracownika  

4.1. W sytuacjach, w których jest to podyktowane szczególnymi potrzebami Uniwersytetu 

Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, a także 

innych uczelni, oraz podmiotów od nich zależnych, podmioty te mogą za zgodą 

Bionanoparku sp. z o.o. czasowo delegować swoich pracowników do świadczenia 

pracy. 

4.2. Czasowe oddelegowanie pracownika, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że okres ich oddelegowania nie przekracza 3 miesięcy w roku 

kalendarzowym, a powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika.  

4.3. Czasowe oddelegowanie pracownika odbywa się na zasadach określonych w 

Kodeksie Pracy.  

 

 


