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Co to za projekt?

Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA oferuje studentom 
staże w firmach i instytucjach publicznych

Jego celem jest ułatwienie studentom wejścia na 
rynek pracy

Studenci nabywają kompetencje odpowiadające 
potrzebom gospodarki i pracodawców, 

ułatwia im to funkcjonowanie w strukturach 
pracodawców



Jak wygląda staż?

Jak długo trwa?

 3 miesiące (160 godzin w miesiącu, 
40h/tydz., łącznie: 480h realizowanych w 12 tygodniach)

 start staży w edycji I – 1 lipca 2019 r.

 2 edycje: 1 listopada 2017 r. – 31 października 2018 r. i 1 listopada 2018 r. – 31 października 2019 r.

Płatne!

 2960 zł* netto w miesiącu, przez 3 miesiące

+ zwrot kosztów zakwaterowania do 1100 zł m-c, dojazdów do 70 zł, 
kosztów komunikacji miejskiej do 60 zł m-c dla części stażystów (50%)

+ ufundowanie badań lekarskich i ubezpieczenia na czas stażu



Jak wygląda staż?

REALIZOWANE ZADANIA:

– Zadanie 1 OBSERWATOR ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO (54 osoby- 26+28)

krajowe staże z zakresu pozyskiwania danych środowiskowych poprzez 
badania terenowe i laboratoryjne, monitoringu środowiska i przygotowywania
ocen środowiskowych

– Zadanie 2 PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ (65 
osób- 32+33)

krajowe staże praktyczne z zakresu udostępniania danych przestrzennych i 
środowiskowych oraz podejmowania decyzji administracyjnych

– Zadanie 3 BADACZ POLARNY (6 osób- 3+3) 
zagraniczne staże praktyczne z zakresu prowadzenia badań polarnych



Obowiązki stażysty

Uczestnik projektu ma obowiązek:

– odbyć 3-miesięczny staż – wymóg 100% frekwencji

– uczestniczyć w teście wiedzy (pre-test i post-test)

– przygotować dokumentację z odbytego stażu w terminie 1 tygodnia od 
zakończenia stażu (dzienniczek stażu, sprawozdanie ze stażu)

– uzyskać pozytywną ocenę wykonywanych zadań i realizacji programu stażu

 po spełnieniu warunków stażysta otrzymuje wynagrodzenie (co miesiąc) oraz 
certyfikat (koniec stażu)



Płatności

– stypendium 2960 zł* netto w miesiącu, przez 3 miesiące

Uwaga – nowe wytyczne ZUS 

+ dla części stażystów:

– zwrot kosztów zakwaterowania (ryczałt 1000 zł / mies.)

– refundacja kosztów dojazdów (do 70 zł - bilety)

– zwrot kosztów kosztów komunikacji miejskiej (do 60 zł / 

mies.) 



Płatności
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń i stypendiów stażowych finansowanych z projektu PO WER, 

obowiązujące od maja 2018 roku

* Stypendium rozliczane proporcjonalnie do czasookresu posiadania statusu studenta oraz nieposiadania statusu studenta

Rodzaj podpisanej 

umowy
Status prawny stażysty

Składki na ubezpieczenia 

społeczne

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych

Koszt 

całkowity 

– brutto

Do wypłaty 

netto

Stypendia stażowe.

Stypendium 

otrzymywane na innych 

zasadach niż Kodeks 

Pracy.

Osoby do 26 r.ż. ze statusem 

studenta studiów I stopnia

NIE

Nie podlegają ubezpieczeniom 

społecznym zgodnie z art. 6 ust. 4 

ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. 2015 poz. 121 

z późn. zm.).

NIE

Zwolnione z podatku dochodowego 

od osób fizycznych na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80, poz. 

350).

2.960,00 zł 2.960,00 zł

Osoby do 26 r.ż. ze statusem 

studenta studiów II stopnia lub 

jednolitych studiów mag.

TAK

Podlegają ubezpieczeniom 

społecznym zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. 2015 poz. 121 

z późn. zm.).

NIE

Zwolnione z podatku dochodowego 

od osób fizycznych na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80, poz. 

350).

2.960,00 zł 2.304,40 zł

Osoby do 26 r.ż. bez statusu 

studenta (od dnia obrony)*

TAK

Podlegają ubezpieczeniom 

społecznym zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. 2015 poz. 121 

z późn. zm.).

NIE

Zwolnione z podatku dochodowego 

od osób fizycznych na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80, poz. 

350).

2.960,00 zł 2.304,40 zł

Osoby od 26 r.ż. (absolwenci)

TAK

Podlegają ubezpieczeniom 

społecznym zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. 2015 poz. 121 

z późn. zm.).

NIE

Zwolnione z podatku dochodowego 

od osób fizycznych na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80, poz. 

350).

2.960,00 zł 2.304,40 zł



Procedura:

KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH

Prosimy o przekazanie osobiście do Biura Projektu (Pani mgr Marlena Makowska, pokój L029) 

w dniach 10-14 czerwca 2019, w godzinach 10-14, pakietu dokumentów stażysty, który obejmuje:

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W STAŻU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKCIE

oraz

ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE STUDENTA – z dziekanatu WNGiG



Procedura: 
KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU

5 czerwca 2019 (dzisiaj)– zebranie ze stażystami, odbiór SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

do 26.06.2019:

Wizyta u pracodawcy – wypełnienie wspólnie Umowy uczestnictwa w stażu i Programu stażu (przygotowany wspólnie 

z Opiekunem stażu), UWAGA! wszyscy na stażu u jednego pracodawcy – proszę umówić jeden wspólny termin 

Wykonanie badań lekarskich

Przekazanie dokumentów stażowych do Biura Projektu:

Umowa uczestnictwa w stażu z Programem stażu (3 umowy + 3 programy – reszty załączników proszę nie 

przekazywać – zwłaszcza Aquanet),

Wynik badań lekarskich (kopia – oryginał zostaje u Państwa)

W terminie 27-28.06.2019 odbiór z Biura Projektu podpisanej Umowy uczestnictwa w stażu i przekazanie jej 

pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu



Procedura: 
KROK 6 – STAŻ

Tuż po rozpoczęciu stażu:

Przesłanie skanu Karty szkolenia BHP na adres skrzydla@amu.edu.pl oraz Umowy najmu zakwaterowania (dla osób 

otrzymujących refundację noclegów) niezwłocznie po rozpoczęciu stażu

Co miesiąc: 

przesłanie wypełnionego i podpisanego przez stażystę i opiekuna stażu miesięcznego Dziennika stażu na adres 

skrzydla@amu.edu.pl (niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca ) jest to podstawą przelania stypendium 

stażowego. Dzienniki stażu będą sprawdzane i akceptowane przez Koordynatorów ze strony Uczelni

Osoby otrzymujące refundację noclegów przekazują oryginał Rachunku/Faktury za zakwaterowanie

mailto:skrzydla@amu.edu.pl
mailto:skrzydla@amu.edu.pl


Procedura: 

KROK 7 – KONIEC STAŻU 

W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia osobiście w Biurze Projektu 

następujących dokumentów:

– Dziennik stażu (całość z trzech miesięcy, oryginał! podpisany przez stażystę i opiekuna stażu),

– Sprawozdanie z realizacji stażu,

– Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu (w 2 egzemplarzach)

Przekazanie całości dokumentów jest warunkiem otrzymania trzeciego stypendium stażowego

październik 2019:

wydanie Certyfikatów ukończenia stażu



Procedura: 
WAŻNE

1. Prosimy o zapoznanie się z  Regulaminem staży

2. Osoby, które rozpoczynają staż poza wyznaczonym terminem same pilnują obiegu wszelkich dokumentów

3. Badania lekarskie – proszę stawić się niezawodnie w podanym terminie (firma UNIMEDYK)

4. Miesiąc stażowy = 4 tygodnie stażu (po 5 dni roboczych w każdym tygodniu – uwaga na 15 sierpnia)

Niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca stażu proszę przesłać Dzienniczek (wypełniony i podpisany przez stażystę i opiekuna)

5. Umowa: do Biura Projektu 3 egzemplarze (z 3. Programami stażu), podpisane przez stażystę i pracodawcę (bez 

pustych załączników)  prosimy 2x sprawdzić wszelkie dane (PESEL, nr konta itp.)

6. Reszta załączników – po ukończeniu stażu, Dziennik stażu po każdym miesiącu stażowym

7. Prosimy o niezwłoczne zawiadomienie Opiekuna i Koordynatora w przypadku zdarzeń losowych, wpływających 

na obecność w pracy

8. Prosimy spodziewać się niespodziewanej kontroli z Instytucji Pośredniczącej 

9. Prosimy o pozostawanie w kontakcie (zwłaszcza o odbieranie telefonów z Biura Projektu)

10. Prosimy śledzić aktualności na stronie projektu

11. Wszelkie dokumenty, wnioski itp.  do pobrania ze strony internetowej projektu



Kontakt
dr Ewelina Lipka

Kierownik projektu 

e.lipka@amu.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora ds. stażu:

dr hab. Leszek Sobkowiak

Opiekun staży: Geografia, Zarządzanie środowiskiem

lesob@amu.edu.pl

tel. 61 829 6327

Biuro Projektu

czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9-12

mgr Marlena Makowska

Specjalistka ds. organizacji staży

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

Collegium Geographicum

pokój L029

tel. 61 829 6324

mail: skrzydla@amu.edu.pl

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-627 Poznań
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