INFORMACJA FINANSOWA dla PRACODAWCÓW
dotycząca kosztów refundowanych związanych z organizacją stażu
w ramach programu „Studiujesz? Praktykuj!”
(konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020

W związku z przyjęciem studentów i studentek na min. miesięczny staż (min. 120 godz.) będzie możliwy
zwrot kosztów dla pracodawcy w następującym zakresie:
1. Wynagrodzenie opiekuna stażysty u pracodawcy w Polsce i za granicą
Przykład: Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015 r. wyniosło 4024,95 zł. W
związku z powyższym maksymalna stawka do rozliczenia w projekcie (brutto-brutto) za godzinę opieki nad
co najmniej 10 stażystami wynosi 23,95 zł. W przypadku opieki nad mniejszą liczbą stażystów
wynagrodzenie będzie proporcjonalnie mniejsze (2,39 zł/os/h). Czyli za opiekę nad 10 stażystami w
wymiarze 120 godz. miesięcznie Opiekun/ Opiekunka stażystów w firmie/ instytucji/ organizacji
przyjmującej na staż może otrzymać wynagrodzenie w wysokości 2874 PLN (brutto-brutto).

2. Wynagrodzenie (stypendium) wypłacane stażyście (do 50% przeciętnego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw wg ogłoszenia GUS za miesięczny staż w wymiarze 120 godz.)
Wynagrodzenie opiekuna (z pochodnymi) staży będzie wypłacane do wysokości 100 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS dla sektora
przedsiębiorstw – stawka obowiązuje w wypadku wykonywania w wymiarze 168 godzin
(zegarowych) w miesiącu czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi
obowiązki stażowe w takim samym wymiarze godzinowym. W pozostałych przypadkach wysokość
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez studentów
oraz liczby samych stażystów. Okres, przez jaki może być wypłacane wynagrodzenie jest tożsamy z
okresem trwania staży realizowanych w projekcie.
Wynagrodzenie opiekuna stażysty obejmują wynagrodzenie za realizację m.in. następujących
rodzajów prac:
– przygotowanie stanowiska pracy dla stażysty;
– przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy stażysty;
– nadzorowanie wypełniania listy obecności i dziennika stażu;
– zapoznanie stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy;
– przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych ze stanowiskiem stażu;
– bieżące przydzielenie zadań do wykonania;
– nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań;
– odbiór wykonanych prac;

weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu;
bieżące informowanie wnioskodawcy o przebiegu stażu, w tym w szczególności o
ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;
– udzielanie pomocy i wskazówek;
– przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu;
– i inne zadania.
Koszty materiałów zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków
stażowych w Polsce i za granicą
Zakwaterowanie w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania w Polsce (do 1500 PLN
miesięcznie, gdy staże będą się odbywały w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca
zamieszkania uczestnika stażu)
Zakwaterowanie w przypadku stażu zagranicznego (do kwoty stanowiącej ekwiwalent 1500 PLN
miesięcznie)
Ubezpieczenie NNW stażysty w Polsce i za granicą
Dojazd w obie strony poza miejscem zamieszkania w Polsce
Dojazd w obie strony za granicę
Koszty niezbędnych badań lekarskich stażysty
–
–
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UWAGA!
Prosimy pracodawców o rozważenie , czy możliwe jest wniesienie przez pracodawcę do projektu wkładu
własnego w wysokości 5 % wartości stażu u danego pracodawcy (% liczony od sumy powyższych kosztów) .
Wkład pracodawcy może być finansowy i nie finansowy (np. wyposażenie miejsca stażu). Jeśli pracodawca
zdecyduje, że może wnieść wkład , wniosek otrzyma premię przy ocenie i zwiększy to szanse na uzyskanie
grantu. NIE JEST TO WARUNEK KONIECZNY.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony prosimy o kontakt z koordynatorką
projektu:
Justyna Kalita
justyna.kalita@kwestiaedukacji.org.pl , justyna.kalita@gmail.com
tel. 662 137 098

