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FAQ 
 
 

1. Gdzie znajduje się dokumentacja i regulamin realizacji stażu? 
 
Dokumentacja obowiązująca w projekcie i regulamin „Uczelnianego programu stażowego” znajduje się 
na stronie internetowej projektu pod adresem: www.power2019.sgsp.edu.pl  
w zakładce Moduł II Staże - https://power2019.sgsp.edu.pl/?page_id=136 
 

2. Jak się komunikować z zespołem projektowym SGSP odpowiedzialnym za organizację i 
nadzór przebiegu stażu w SGSP? 

 
Wysyłając wiadomość na maila biura projektu: staze.power2019@sgsp.edu.pl lub telefonicznie pod 
numerami 22 5617 wew. 665 lub 988. 

3. Co jest potrzebne do rozpoczęcia realizacji stażu?  

Biuro projektu powinno otrzymać formularz zgłoszeniowy pracodawcy (jeśli pracodawca nie widnieje 
jeszcze w bazie pracodawców na stronie projektu), propozycję program i harmonogram stażu (które 
stanowią załączniki odpowiednio 2, 3 i 4 do ww. regulaminu programu stażowego) uzgodnioną z 
opiekunem stażu (na tym etapie nie jest wymagany podpis opiekuna). Harmonogram stażu,  
w wymiarze co najmniej 120 godzin, z uzgodnionymi z pracodawcą datami jego realizacji należy 
dostarczyć, w wersji edytowalnej, do biura projektu na ok. 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem w celu 
przygotowania umowy trójstronnej stażu, która jest warunkiem jego rozpoczęcia (załącznik nr 5). 
Program stażu również powinien być uzgodniony z pracodawcą, a następnie przesłany do biura 
projektu przed rozpoczęciem stażu. Przesłane dokumenty poddawane są analizie pod względem 
formalnym i merytorycznym przez zespół Modułu II staże. 

4. Co powinien zawierać program stażu?  

Celem stażu jest nabycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy 
teoretycznej, zdobytej w toku realizacji studiów. Program stażu powinien być spójny z kierunkowymi 
efektami uczenia się na danych studiach, ponadto powinien zawierać szczegółowy zakres czynności 
dotyczących nabywania i rozwijania kompetencji zawodowych i interpersonalnych stażysty  
i obejmować minimum 120 godzin i maksymalnie 168 godzin. Staż należy zrealizować w czasie do 6 
tygodni.  

5. Gdzie znajduje się baza zdeklarowanych pracodawców i co w sytuacji jeśli chce zrealizować 
staż u pracodawcy, który w niej nie figuruje? 

Odpowiedź: Baza znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem 
https://power2019.sgsp.edu.pl/?page_id=725 i jest stale aktualizowana. Jeśli nie figuruje w niej 
pracodawca, u którego osoba zakwalifikowana do projektu chce zrealizować staż, wtedy należy zgłosić 
się do pracodawcy, wyjaśnić szczegóły realizacji stażu i poprosić, aby wysłał on skan formularza 
zgłoszeniowego pracodawcy na adres mailowy biura projektu. 

6. Czy mogę odbyć staż w rodzinnej firmie? Czy są jakieś przeciwwskazania?  

http://www.power2019.sgsp.edu.pl/
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Studenci, którzy chcą podjąć staż w firmie innej niż jednostki sektora finansów publicznych tj. spółce 
akcyjnej, spółce cywilnej, przedsiębiorstwie prywatnym itd. wypełniają dodatkowo załącznik nr 1 do 
regulaminu, czyli zaświadczenie o braku powiązań z pracodawcą. Warunkiem odbywania stażu jest 
brak powiązań zawodowych, osobistych, własnościowych stażysty z pracodawcą. 

 

7. Czy przysługuje mi stypendium stażowe za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy oraz inne 
świadczenia?    

 
Stażysta dostaje wynagrodzenie stażowe za faktycznie przepracowaną liczbę godzin stażu, które 

wypłaca SGSP po otrzymaniu odpowiednich dokumentów rozliczeniowych. Otrzymanie stypendium 

uzależnione będzie od spełnienia wymagań zawartych w regulaminie i postanowieniach umowy 

trójstronnej m.in. od dostarczenia w wersji elektronicznej na adres staze.power2019@sgsp.edu.pl  

w ciągu 3 dni kalendarzowych od zakończenia stażu skanów podpisanej przez Opiekuna stażu po stronie 

pracodawcy listy obecności i sprawozdania z przebiegu stażu za dany miesiąc oraz w terminie 5 dni od 

zakończenia stażu dostarczenia do biura projektu oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych do 

wypłaty wynagrodzenia. Stypendium stażowe wynosi 12,00 zł brutto za 1 godzinę, przy czym 

maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto Stażysty nie może wynosić więcej niż 1440,00 zł. 

Dodatkowo, jeśli staż będzie odbywał się poza miejscem zamieszkania stażysty, przysługiwać mu będzie 

refundacja kosztów zakwaterowania lub kosztów dojazdów do miejsca stażu. Koszty te będą 

refundowane na podstawie dokumentów finansowych (rachunków, biletów, faktur) za rzeczywiście 

poniesione wydatki maksymalnie do wysokości stawek podanych w umowie trójstronnej, na warunkach 

określonych w dokumentach projektowych. 

8. Czy muszę się ubezpieczyć lub wykonać badania lekarskie przed realizacją stażu?  

Uczestnik programu stażowego zostanie ubezpieczony na czas realizacji stażu od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków. Stażysta, w zależności od decyzji pracodawcy, zostanie skierowany na 
badania lekarskie na podstawie skierowania, które otrzyma od SGSP, w celu uzyskania zaświadczenia 
zezwalającego na odbycie stażu. Zaświadczenie lekarskie powinno być dostarczone do biura projektu 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Koszty ubezpieczenia i badań lekarskich poniesie SGSP.  

9. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć do biura projektu po jego realizacji.  

Uczestnik stażu zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu następujących dokumentów  
w oryginale, których szablony znajdują się na stronie internetowej projektu:  

a) załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu stażu 
b) załącznik nr 7 - Lista obecności stażysty (należy prowadzić na bieżąco podczas trwania stażu) 
c) załącznik nr 8 - Karta czynności opiekuna stażu - wypełnia i podpisuje tylko opiekun stażu 

pracodawcy, 
d) załącznik nr 9 - Wniosek o pokrycie kosztów opiekuna stażu lub załącznik nr 10 - Oświadczenie 

o rezygnacji z wynagrodzenia opiekuna stażu – wypełnia pracodawca, 
e) załącznik nr 12 - Zaświadczenie o odbytym stażu – wypełnia pracodawca, 
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f) Rozliczenie kosztów podróży i diet wraz z dowodami poniesionych kosztów (bilety, faktury) – 
druk przesyłany jest każdemu studentowi po zakończonym stażu oraz dostępny jest na stronie 
projektu. 

Dostarczenia wersji papierowych wszystkich dokumentów rozliczeniowych powinno nastąpić w ciągu  
5 dni roboczych po zakończeniu stażu. Terminu tego należy bezwzględnie przestrzegać pod rygorem 
braku możliwość rozliczenia kosztów stażu. W przypadku braku możliwości przyjazdu do SGSP i złożenia 
dokumentów osobiście w biurze projektu lub kancelarii ogólnej SGSP proszę przesłać je skanem  
a oryginały wysłać pocztą. 

10. Co zrobić jeśli z jakichś przyczyn nie mogę zrealizować stażu do końca trwania II edycji 

projektu tj. do końca września 2021 r.?  

Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Proszę 
niezwłocznie wysłać do biura projektu odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 11 do regulaminu 
stażu). W takiej sytuacji o możliwości odbycia stażu, na miejsce osoby rezygnującej, zostanie 
powiadomiona pierwsza osoba figurująca na rezerwowej liście rankingowej. 

 
 

  


