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STAŻE ZAWODOWE KRAJOWE DLA STUDENTÓW UWM W OLSZTYNIE 

Oferta skierowana do studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych 
wszystkich Wydziałów, Szkoły Zdrowia Publicznego, Filii w Ełku UWM 

Kryteria 
formalne – 
Wydziały / 
SZP/ Filia w 
Ełku 

1. Na staż w każdej edycji zostanie skierowanych co najmniej 30% studentów/ek 

danego rocznika na danym kierunku studiów (zapewnienie wsparcia jak 

najszerszej grupie studentów/ek – wymóg NCBiR). 

2. Co najmniej 30% studentów i studentek absolwentów uczelni, którzy zostali objęci 

wsparciem w Projekcie w ramach programów stażowych, będzie kontynuowało 

kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia. 

Kryteria 
formalne – 
studenci 

1. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci/ki ostatnich czterech semestrów studiów 

stacjonarnych, którzy są nieaktywni zawodowo oraz studenci aktywni zawodowo, 

którzy pracują w zawodzie niezgodnym z wykształceniem lub poniżej kwalifikacji, 

np. wykonują prace niezbędne do utrzymywania się w trakcie studiów. 

2. Student/ka nie może odbywać stażu w jednostce przyjmującej na staż, w której: 

a) był/a lub jest zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej 

b) był/a lub jest właścicielem bądź współwłaścicielem albo zasiadał/a lub 

zasiada w jej organach zarządzających 

c) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem jednostki przyjmującej 

na staż, z jedną z osób zasiadających w organach zarządzających jednostką 

przyjmującą na staż lub z opiekunem stażysty wyznaczonym przez jednostkę 

przyjmującą na staż. 

Czas trwania 
stażu 

160 lub 320 godzin zegarowych zadań stażowych (do wyboru). 

Staż nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych 

w tygodniu 

Maksymalny wymiar czasowy stażu to 8 tygodni, po 5 dni roboczych w tygodniu, 

po 8 godzin zegarowych na dobę, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ich czas 

pracy nie może wynosić więcej niż 7 godzin zegarowych na dobę. 

W uzasadnionych przypadkach staż może być realizowany w okresie dłuższym niż 

8 tygodni, jednak minimalny wymiar stażu nie może być mniejszy niż 80 godzin zadań 

stażowych miesięcznie. 

Program 
i harmonogram 
stażu 

Program stażu wraz z jego harmonogramem przygotowywany jest przez jednostkę 

przyjmującą na staż we współpracy z UWM. 

 

!!!   STAŻ ≠ PRAKTYKA STUDENCKA   !!! 
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Umowa 
stażowa 

Umowa czterostronna podpisywana przez: UWM, Jednostkę przyjmującą na staż, 

Stażystę i opiekuna stażu. Umowa reguluje prawa i obowiązki wszystkich stron. 

Nadzór nad 
stażem 

Stażysta/ka odbywa staż pod nadzorem opiekuna stażu, który z jednostką 

przyjmującą na staż ma nawiązany stosunek pracy lub jest jej 

właścicielem/współwłaścicielem oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie 

zawodowe. 

Wynagrodzenie 
stażysty 

Stażysta/tka ma prawo do finansowania ze środków projektu następujących działań 

związanych z odbywaniem stażu krajowego: 

1) wynagrodzenie stażowe w wysokości 18,50 zł brutto za każdą godzinę zadania 

stażowego, które zostanie wypłacone w kwocie netto rozumianej jako kwota 

brutto pomniejszona o wymagane przepisami prawa potrącenia, w tym wartość 

składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez UWM (wg stanu na IX 2020 r.  

14 zł netto/godzina), 

2) pokrycie kosztu zakwaterowania do kwoty maksymalnie 700,00 zł z VAT za 

miesiąc dla stażystów/ek uczestniczących w stażu poza miejscem zamieszkania, 

3) pokrycie kosztu utrzymania do kwoty 30,00 zł brutto za dzień dla stażystów/ek 

uczestniczących w stażu poza miejscem zamieszkania, 

4) pokrycie kosztu badań lekarskich potwierdzających zdolność do odbycia stażu do 

kwoty 100 zł z VAT, 

5) pokrycie kosztu ubezpieczenia OC i NW na okres trwania stażu do kwoty 100,00 

zł z VAT za cały okres trwania stażu. 

Wynagrodzenie stażowe wypłacane jest wyłącznie za zrealizowane godziny 

wykonanych zadań stażowych i nie przysługuje za dni wolne lub okres niezdolności 

do pracy. 

Refundacja 
wynagrodzenia 
opiekuna stażu 

1) Jednostce przyjmującej na staż przysługuje refundacja kosztów wynagrodzenia 

opiekuna stażu, przy czym maksymalna stawka za godzinę zegarową w wysokości 

28,25 zł brutto przysługuje za sprawowanie opieki nad co najmniej 

10 stażystami/kami. W pozostałych przypadkach wysokość refundacji 

wynagrodzenia naliczana jest proporcjonalnie do liczby stażystów/ek. 

2) Całkowita maksymalna kwota refundacji wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

na jednym stażystą/ką w wymiarze 320 godzin zegarowych w okresie 16 tygodni 

wynosi 904,00 zł brutto. 

3) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1) i 2) obejmuje kwoty brutto 

z wszystkimi wymaganymi przepisami obciążeniami publicznoprawnymi. 

Kontakt do 
Biura Projektu 

Zofia Możeluk  tel. 89 524-55-34  zofia.mozeluk@uwm.edu.pl 
 
Sylwia Połonkiewicz  tel. 89 524-55-35  sylwia.polonkiewicz@uwm.edu.pl 
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