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Projekty „Staże na start”

4 Projekty „STAŻE NA START …” realizowane są przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

Projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.





STAŻE NA START – FiR NE

Uczestnicy projektu: 91 studentów i studentek 1 r., 2 st. kierunku Finanse 
i Rachunkowość (FiR) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) 

Terminy realizacji staży: X.2016-VI.2018 (7 edycji)

Przebieg staży: płatne 3 miesięczne ciągłe staże w wymiarze 360 h (120h/1 
miesiąc) realizowane u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką 
Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu (dr hab. Bogusław 
Półtorak).

Cel staży: udzielenie wsparcia 91 studentom (67K i 24M) kierunku Finanse 
i Rachunkowość (FiR) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych 1. roku 2 st. związanego 
z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju 
kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) 
podczas realizowania zadań zleconych przez pracodawców z terenu całego kraju.





STAŻE NA START-MSG, ZE,EK NE
 Uczestnicy projektu: 176  studentów i studentek 1 r., 2 st. kierunków MSG, 

Ekonomii, Zarządzania NE studiów stacjonarnych

 Terminy realizacji staży: X.2016-VI.2018 (7 edycji)

 Przebieg staży: płatne 3 miesięczne ciągłe staże w wymiarze 360 h (120h/1 
miesiąc) realizowane u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką 
Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu (dr. hab. prof. UE 
Alicja Zakrzewska-Półtorak)

 Cel staży: udzielenie wsparcia 176 (108K, 68M) studentom i studentkom 1 roku 
2 st. kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG), Ekonomia 
(EK), Zarządzanie (ZRZ) WNE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez 
umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy 
(zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania zadań zleconych przez 
pracodawców z terenu całego kraju.   





STAŻE NA START – ZiP IE
 Uczestnicy projektu: 110 studentów i studentek 1 r., 2 st. kierunku 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-
Ekonomicznego (WIE) 

 Terminy realizacji staży: X.2016-VI.2018 (7 edycji)

 Przebieg staży: płatne 3 miesięczne ciągłe staże w wymiarze 360 h (120h/1 
miesiąc) realizowane u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką 
Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu (dr. hab. inż. prof. UE 
Anna Cierniak -Emerych).

 Cel staży: udzielenie wsparcia 110 studentom (76K,34M) kierunku Zarządzanie 
i inżynieria produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (WIE) 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych 1. roku 
2 st. związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez 
umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy 
(zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania zadań zleconych przez 
pracodawców z terenu całego kraju.





STAŻE NA START - EZiT
 Uczestnicy projektu: 120 studentów i studentek 1 i 2 r., 2 st. kierunku 

Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 Terminy realizacji staży: X.2016-VI.2018 (7 edycji)

 Przebieg staży: płatne 3 miesięczne ciągłe staże w wymiarze 360 h (120h/1 
miesiąc) realizowane u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką 
Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu (dr hab. prof. UE 
Andrzej Dudek)

 Cel staży: udzielenie wsparcia 120 (82K,38M) studentów  kierunków Ekonomia 
(EK) oraz Zarządzanie (ZRZ) Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na studiach 
stacjonarnych 1. i 2. roku 2 st. związanego z aktywnym wejściem tej grupy 
na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na 
stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania 
zadań zleconych przez pracodawców z terenu całego kraju.



Kadra Projektu
 Uczelniani Opiekunowie Stażu:

IE ZIP

dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych

NE MSG/E/Z 

dr hab. prof. UE Alicja Zakrzewska-Półtorak

NE FIR 

dr hab. Bogusław Półtorak 

EZiT

dr hab. prof. UE Andrzej Dudek

 Kierowniczki projektów:

NE MSG/E/Z – mgr Monika Siurdyban

NE FIR – mgr Ałła Witwicka-Dudek

IE ZIP oraz EZiT – mgr Izabela Beno

 Uczelniana Koordynatorka projektów:

mgr Ałła Witwicka-Dudek

 Specjalistki ds. realizacji staży:

mgr Anna Malenda-Iwankiewicz

mgr Agnieszka Charko-Rudnicka

mgr Anna Nowak-Kowalska

 Koordynatorka ds. współpracy 

z pracodawcami na Wydziale EZiT 

w Jeleniej Górze:

dr Magdalena Rękas

 Specjalistka ds. rozliczeń 
finansowych:

mgr Teresa Trocewicz – Białek

 Specjalistka ds. ewaluacji:

mgr Aleksandra Wieczorek



Praca w nowym środowisku 
– staż u pracodawcy





Na stażu u Pracodawcy

 Bądź punktualna/ny
 Uśmiechaj się 
 Przedstaw się współpracownikom jeśli nie przedstawi Cię Twój Opiekun/ka 
 Zapoznaj się z miejscem stażu oraz ze zwyczajami w firmie
 Omów z Opiekunem/ką program i ustal harmonogram i zasady realizacji stażu
 Wyznacz cel/cele (Jaki jest Twój osobisty cel udziału w stażu?)
 Obserwuj, słuchaj i zadawaj pytania aby rozwiać wszelkie wątpliwości i nauczyć 

się jak najwięcej 
 Pytaj co ma być efektem i jakie są/będą kryteria oceny Twojej pracy
 Naucz się zasad przedstawiania się przez telefon i formy korespondencji 

obowiązujących w firmie
 Bądź zaangażowana/ny (Skończyłaś/łeś swoje zadanie i siedzisz czekając na 

następne obowiązki? -Wyjdź z inicjatywą )
 Zachowaj poufność  



Zasady równości płci
Niedyskryminowanie osób 
z niepełnosprawnościami



Polityka równych szans 
i niedyskryminacji

 Polityka równych szans jest polityką mającą na celu 
eliminowanie wszelkich form i przejawów 
dyskryminacji, a także propagowanie pełnego 
i równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich 
dziedzinach społecznych, bez względu na 
narodowość, płeć, religię, rasę, niepełnosprawność, 
przekonania polityczne, wiek.



Czym jest dyskryminacja?

UPRZEDZENIE
+ 

emocje
DYSKRYMINACJA

+ 
władza 

STEREOTYP
Kultura 

Społeczeństwo 
Rodzina 

Otoczenie



Definicje
 Stereotyp = uproszczony sąd dotyczący określonej grupy ludzi wyrażony na 

podstawie jakiejś cechy np. kobiety/mężczyźni. Stereotyp jest trwały, 
utrwalony w społeczności i powielany bez negacji. W kontekście płci kontekst 
społeczno-kulturowy to wszystko to co w danej kulturze i społeczeństwie jest 
uważane za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn – stereotypy wyglądu, cech 
charakteru, zachowań, zainteresowań, wyborów życiowych i zawodowych –
czyli ról społecznych, to uogólnione przekonanie, jakie są wszystkie kobiety i 
jacy są wszyscy mężczyźni. Gender – płeć społeczno-kulturowa – jest 
konstruowana społecznie oraz społecznie powielana.

 Uprzedzenie = jest stereotypem w połączeniu z osobistymi emocjami na temat 
danej grupy np. strachem, złością.

 Dyskryminacja = to nierówne traktowanie, gorsze jakiejś osoby, osób z uwagi 
na przynależność do grupy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń. Przejawem 
dyskryminacji jest także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do 
naruszania zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz zachowanie, 
którego skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie 
pracownika (molestowanie)



Rodzaje dyskryminacji

Osobisty

Instytucjonalny

Poziom

Bezpośrednia

Pośrednia

Forma



Poziomy i formy dyskryminacji
 Poziom osobisty = dyskryminacja jednej osoby przez drugą
 Poziom instytucjonalny = dotyczy przyjętej w danej instytucji 

praktyk niekoniecznie oficjalnych np. preferowanie mężczyzn 
lub osób bez dzieci na stanowiskach kierowniczych

 Forma bezpośrednia = występuje wtedy gdy pracownik z powodu 
uprzedzenia jest traktowany mniej korzystnie niż inni 
pracownicy

 Forma pośrednia = występuje wtedy gdy na skutek pozornie 
neutralnego kryterium (regulaminu) działania występują 
dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść 
danej grupy.

Dyskryminacja przybiera często formę zjawiska wielokrotnego , 
w tym krzyżowego (nakładającego dyskryminację z uwagi na 
rodzaje, poziomy i formy) 



Zasady równości

 Zasada równości szans i niedyskryminacji –
umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 
orientację seksualną, miejsce zamieszkania –
sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we 
wszystkich dziedzinach życia na jednakowych 
zasadach.



Równość płci (gender mainstreaming) 

 Równość płci to polityka, która ma na celu 
systematyczne i świadomie ocenianie przyjętej polityki 
i działań z perspektywy wpływu na warunki życia 
kobiet i mężczyzn.

 Równość płci jest stanem, w którym kobietom i 
mężczyznom przypisuje się taką samą wartość 
społeczną, równe prawa, obowiązki oraz dostęp do 
zasobów, z których mogliby korzystać np. środki 
finansowe, szanse rozwoju.



Równość płci (gender mainstreaming) 

 Polityka równości płci przeciwdziała różnicowaniu 
kobiet i mężczyzn ze względu na stereotypowo 
przyjęte w społeczeństwie role, tym samym 
umożliwiając na przykład wybór drogi edukacyjnej 
i zawodowej bez ograniczeń.

 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie ma na 
celu aby kobiety i mężczyźni stali się tacy sami, ale na 
tym aby zapewnić im takie same szanse w każdym 
obszarze życia.



Przypomnienie!
Konstytucja RP Traktat o Unii Europejskiej

 Art. 33 „Kobieta i mężczyzna w 
Rzeczpospolitej Polskiej mają 
równe prawa w życiu rodzinnym, 
politycznym, społecznym i 
gospodarczym. Kobieta i 
mężczyzna mają w szczególności 
równe prawo do kształcenia, 
zatrudnienia i awansów, do 
jednakowego wynagradzania za 
pracę jednakowej wartości, do 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
zajmowania stanowisk, pełnienia 
funkcji oraz uzyskiwania godności 
publicznych i  odznaczeń.

 Art. 3 „Unia Europejska 
zwalcza wykluczenie 
społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość 
społeczną i ochronę socjalną, 
równość kobiet i mężczyzn, 
solidarność miedzy 
pokoleniami i ochronę praw 
dziecka”





Dyskryminacja ze względu na 
niepełnosprawność
 Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność –

jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub 
ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, 
którego celem lub skutkiem jest naruszenie praw 
człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie 
polityki, gospodarki społecznej, kulturalnej, 
obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie 
równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie 
przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego 
usprawnienia.



Dostępność
 Uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnością 

nie jest ich uprzywilejowaniem, lecz naturalną 
koniecznością znoszenia barier, wprowadzania 
dostępnych rozwiązań w zróżnicowanym 
społeczeństwie, tak aby wszyscy jego członkowie bez 
wyjątku mogli korzystać w pełni z przysługujących im 
wonności i praw. 

 Narzędzia programów unijnych opierają się w tym 
zakresie na koncepcji uniwersalnego projektowania 
oraz mechanizmach racjonalnych usprawnień, 
uwzględniające różne potrzeby funkcjonalne.





Obszary dyskryminacji – rynek pracy

 Segregacja pozioma – niski prestiż zawodów 
sfeminizowanych

 Segregacja pionowa – „szklane zjawiska”

 Stereotypy płci/osób z niepełnosprawnością – osoby 
mniej dyspozycyjne, efektywne, gorsi pracownicy

 Różnice w wynagrodzeniach – ok 20% na tym samym 
stanowisku

 Nieodpłatna praca kobiet

 Trudności godzenia życia zawodowego z prywatnym



Organizacja staży



Sprawy organizacyjne
 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

oraz
 Trójstronna Umowa Stażowa– zobowiązania stron

 Deklaracja przystąpienia do projektu (+ oświadczenia)

 Dziennik Stażu – prowadzenie i rozliczanie

 Wypłata wynagrodzenia stażowego

 Rozliczenia dojazdu i zakwaterowania

 Ubezpieczenia NNW

 Badania lekarskie 

 Pytania studentów



Regulamin rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie 

Składa się z następujących części:
§ 1 Informacje o projekcie

§ 2 Definicje

§ 3 Rekrutacja do Projektu – Studenci/tki

§ 4 Rekrutacja do Projektu – Pracodawcy

§ 5 Etapy realizacji Staży

§ 6 Prawa i obowiązki Realizatora Projektu

§ 7 Prawa i obowiązki Pracodawcy

§ 8 Prawa i obowiązki Studenta/ki

§ 9 Wynagrodzenie i koszty uczestnictwa w Projekcie

§ 10 Postanowienie końcowe



§ 5 Etapy realizacji Staży

Realizacja Staży obejmować będzie następujące działania:

promocja i rekrutacja do projektu Studentów/tek i Pracodawców 
w wyznaczonych przez Realizatora Projektu terminach,

realizacja 3-godz. szkolenia dla Stażystów/tek nt. pracy 
w nowym środowisku, zasad równości szans kobiet i mężczyzn, jak 
również niedyskryminowania osób z niepełnosprawnościami,

realizacja 4-godz. szkolenia dla Uczelnianych Koordynatorów/ek Staży i 
Opiekunów/ek Stażu nt. zachowania wysokiej jakości Staży i 
coachingowej pracy ze Stażystami/tkami,

przeprowadzenie badań poziomu kompetencji Stażystów/tek (ex-ante i 
post-ante),

realizacja 3 miesięcznych (360h) Staży przez Studentów/tki zgodnie z 
Programem Stażu u Pracodawcy.



§ 8 Prawa i obowiązki Studenta/ki

Student/ka ma prawo do (wybrane zapisy):
realizacji Stażu oraz Wynagrodzenia Stażowego, na warunkach 
określonych w zawartej Trójstronnej Umowie Stażowej,
zapewnienia dofinansowania do zakwaterowania w przypadku 
zamieszkania powyżej 50 km od miejsca realizacji Stażu,
zwrotu kosztów dojazdu na Staż w przypadku dojazdu powyżej 50 km 
od miejsca zamieszkania 
pokrycia przez Realizatora Projektu ubezpieczenia NNW,
pokrycia przez Realizatora Projektu kosztów niezbędnych badań 
lekarskich,
otrzymania pakietu materiałów zużywalnych (teczka na dokumenty, 
planner, pamięć zewnętrzna, identyfikator, flipchart post it, kabel 
quarto),
przedłużenia okresu odbywania Stażu powyżej ustalonego w 
harmonogramie stażu okresu w przypadku jego niezrealizowania w 
pełnym wymiarze godzinowym (360 godzin) z przyczyn 
usprawiedliwionych (np. choroba) o liczbę nieprzepracowanych godzin.



§ 8 Prawa i obowiązki Studenta/ki
Student/ka ma obowiązek (wyciąg):
zrealizowania wszystkich elementów Stażu 
zachowania w poufności informacji dotyczących Pracodawcy, nieujawnionych przez 
Pracodawcę do wiadomości publicznej,
przestrzegania ustalonego dla Stażysty/ki rozkładu czasu pracy oraz porządku i 
dyscypliny pracy obowiązujących u Pracodawcy,
rzetelnego i starannego wykonywania powierzonych przez Pracodawcę obowiązków i 
stosowania się do poleceń Opiekuna/ki Stażu u Pracodawcy,
niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia, informowania 
Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu u Pracodawcy,
prowadzenia dokumentacji Stażu,
dbania o dobry wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Pracodawcy,
dostarczenia do Biura Projektu dokumentacji potwierdzającej rozpoczęcie i realizację 
Stażu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który ma być 
wypłacone Wynagrodzenie Stażowe,
niezwłocznie powiadomić Biuro Projektu o zmianie danych personalnych i/lub adresu 
zamieszkania oraz wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizowany przez Niego/Nią Staż,
stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu.

Udział w Stażu organizowanym w ramach Projektu nie zwalnia zakwalifikowanego/ej 
Studenta/ki z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu Studenta/ki, 
w tym z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w ramach programu studiów.



Trójstronna Umowa Stażowa



Sprawy organizacyjne

 Deklaracja przystąpienia do projektu 
(oświadczenia)



Dziennik Stażu
 Dziennik Stażu składa się z 3 numerów – każdego oddzielnego 

na kolejny miesiąc stażu.
 Student/ka wypełnia Dziennik Stażu na bieżąco, w trakcie 

realizacji stażu.
 Każdorazowo na końcu każdej części Dziennika jest formularz 

do wypełnienia dla Opiekuna/ki Stażu.
 Nieodzownym elementem Dziennika jest miesięczna lista 

obecności Studenta/ki i Opiekuna/ki Stażu oraz Program Stażu.
 W ciągu 3 dni po zrealizowaniu 120 h stażu w danym miesiącu 

Student/ka dostarcza Dziennik Stażu do Biura Projektów.
 Dziennik Stażu wypełniony i podpisany jest osobiście przez 

Student/kę i Opiekuna Stażu.
 Tylko tak sporządzony dokument jest podstawą do wypłaty 

wynagrodzenia stażowego.



Dziennik Stażu
 Dziennik Stażu 

I miesiąc 

 Informacje ogólne o 
Studencie/tce i miejscu 
Stażu

 Charakterystyka 
przedsiębiorstwa (Karta 
pracy Studenta/ki)

 Miesięczny przebieg 
realizacji Stażu (Karta 
Pracy) – I miesiąc

 Miesięczny protokół 
Opiekuna/ki Stażu – I 
miesiąc

 Miesięczna lista 
obecności Studenta/ki i 
Opiekuna/ki Stażu

 Dziennik Stażu 
II miesiąc

 Informacje ogólne o 
Studencie/tce i miejscu 
Stażu

 Miesięczny przebieg 
realizacji Stażu (Karta 
Pracy) – II miesiąc

 Miesięczny protokół 
Opiekuna/ki Stażu –
II miesiąc

 Miesięczna lista 
obecności Studenta/ki 
i Opiekuna/ki Stażu

 Dziennik Stażu 

III miesiąc

 Informacje ogólne o 
Studencie/tce i miejscu 
Stażu

 Miesięczny przebieg 
realizacji Stażu (Karta 
Pracy) – III miesiąc

 Miesięczny protokół i 
Raport końcowy
Opiekuna/ki Stażu 

 Miesięczna lista 
obecności Studenta/ki 
i Opiekuna/ki Stażu



Zawartość Dziennika Stażu nr 1

Imię i nazwisko Studenta/tki:

Wydział, kierunek, rok i stopień studiów - tryb stacjonarny:

Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego, Zarządzanie i inżynieria produkcji, I rok II stopień

Nr albumu:

Nazwa i adres firmy, w której odbywa się Staż:

Imię i nazwisko Opiekuna/ki Stażu:

Liczba godzin przeznaczonych na Staż:  

360 h/ 3 miesiące (120h/1 miesiąc)

Planowany termin realizacji Stażu:

Informacje dodatkowe/uwagi:



Zawartość Dziennika Stażu nr 1
Karta pracy Studenta/tki 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Opis struktury i podstawowych funkcji firmy, w której odbywa się Staż.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opis należy wykonać na podstawie rozmów z pracownikami firmy (np. Opiekunem/ką Stażu, 
innymi pracownikami) oraz na podstawie analizy dostępnej dokumentacji. 



Zawartość Dziennika Stażu nr 1

KARTA PRACY 

Data Godziny (od-do)
Liczba 

godzin
Opis realizacji zadań przez Studenta/tkę

MIESIĘCZNY PRZEBIEG REALIZACJI STAŻU – I MIESIĄC 



Zawartość Dziennika Stażu nr 1

Dodatkowe uwagi Studenta/tki odnośnie przebiegu Stażu

Informuję, że w trakcie realizacji Stażu korzystałem z materiałów zużywalnych:

 Teczki z notesem

 Plannera 

 Pendrive’a

 Identyfikatora

 Bloku do Flip-charta Post-it

 Wizytownika

 Kabla Quatro (4 końcówki)

Podpis Studenta/tki



Zawartość Dziennika Stażu nr 1
MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ OPIEKUNA/KI STAŻU – I MIESIĄC 

Opinia nt. pracy Studenta/tki  i wykonywanych przez Niego/Nią zadań 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że staż realizowany był zgodnie z załączonym Programem Stażu  

i wykazaną liczbą godzin w MIESIĘCZNYM PRZEBIEGU REALIZACJI STAŻU. 

 

 

Podpis Opiekuna/ki Stażu 

 

Liczba godzin zrealizowanych w danym miesiącu wynosi…………  

Zatwierdzono Dziennik Stażu za miesiąc I. 

 

 

Podpis Pracownika Projektu 

 



Zawartość Dziennika Stażu nr 1
Miesięczna lista obecności Studenta/tki i Opiekuna/ki Stażu – I MIESIĄC 

  Uwaga: wpisy na liście muszą pokrywać się z wpisami z MIESIĘCZNYM PRZEBIEGU REALIZACJI STAŻU 
L.p. Dzień (dokładna data) Liczba godzin Podpis Studenta/tki Podpis Opiekuna/ki Stażu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 



Wynagrodzenie stażowe



Rozliczenie zakwaterowania
 Staż jest realizowany w odległości powyżej 50 km od 

miejsca zamieszkania uczestnika/czki Stażu.

 Student/ka złożył/a wniosek wraz z:

 Umową najmu mieszkania/pokoju/akademika

 Oświadczeniem

 Fakturą, rachunkiem za każdy miesiąc najmu i/lub 
potwierdzeniem dokonania płatności.

 Umowa zawarta jest wyłącznie na okres realizacji stażu



Umowa najmu 
 miejsce i datę zawarcia umowy, 

 określenie stron (dane osobiste, NIP/PESEL/nr paszportu), 

 dokładny przedmiotu najmu tj. opis lokalu (np. adres lokalu, ilość pokoi, piętro), 

 cel najmu, jakim jest realizacja Stażu u pracodawcy w ramach projektu „STAŻE NA 
START - ……” nr POWR.03.01.00-00-S…./15 realizowanego przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 określenie imienia i nazwiska osoby/osób najmujących (lokatorów), 

 wysokość czynszu oraz elementów składowych czynszu, koszty eksploatacji, 

 sposób uiszczania zapłaty/czynszu przez osoby najmujące (na podstawie 
faktury/rachunku/noty księgowej, lub że potwierdzeniem zapłaty będzie dowód 
dokonania płatności np. potwierdzenie przelewu), 

 czas trwania umowy, 

 warunki wypowiedzenia umowy, 

 prawa i obowiązki stron (np.  brak prawa do podnajmowania lokalu osobom trzecim), 

 podpisy stron.
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Efektywność dofinansowania 
zakwaterowania



Rozliczenie dojazdu
 Staż jest realizowany w odległości powyżej 50 km od 

miejsca zamieszkania uczestnika/czki Stażu.

 Zalecany jest zakup biletów miesięcznych 
oraz z możliwością zwrotu lub wymiany na 
wypadek nieoczekiwanych sytuacji. 

 Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu 
zbiorowymi środkami transportu publicznego:

 Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży (P),

 Bilety zbiorowej komunikacji transportu publicznego 
np. PKP, PKS



Rozliczenie dojazdu
 W przypadku rozliczenia dojazdu własnym środkiem transportu 

(wniosek S), następuje w oparciu o aktualną cenę biletu na trasie z miejsca 
zamieszkania do wskazanego miejsca odbywania Stażu i z powrotem, pod  
warunkiem, iż odległość w jedną stronę wynosi ponad 50 km. Ta forma 
dojazdu możliwa jest w sytuacji, kiedy system środków transportu na danym 
terenie nie umożliwia żądanego połączenia. 

 Wymagane dokumenty w przypadku rozliczenia przejazdu własnym środkiem 
transportu:

 Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży (S), w którym należy przedstawić 
potwierdzenie faktycznej ceny biletu zbiorowego transportu publicznego np. PKP 
lub PKS, II klasa.  

 Kserokopia dowodu rejestracyjnego, poświadczona za zgodność z oryginałem. 
W przypadku użyczenia samochodu, dodatkowe niezbędne jest oświadczenie 
właściciela samochodu (zawierające datę użyczenia, imię i nazwisko Stażystki/ty oraz 

imię i nazwisko właściciela samochodu) lub umowa użyczenia.
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Ubezpieczenie NNW

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń 

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

z siedzibą ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa



Badania lekarskie
AAVITA SPÓŁKA Z.O.O. 
LEKARSKA PRZYCHODNIA LECZNICZO
PROFILAKTYCZNA 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Racławicka 15-19, 53-146 Wrocław

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„JELMED” SPÓŁKA Z O.O.

ul. Powstańców Śląskich 6, 58-500 Jelenia Góra



Czas dla Stażystów/ek

Pytania

Wyjaśnienia



KONTAKT DO BIURA KARIER
ORGANIZATORA PROJEKTÓW NA UE

 Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 15.00

 ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
bud. E, pokój 308 (3 piętro)

 tel. (71) 36 80 892

 http://www.biurokarier.wroclaw.pl/




