
INFORMACJA DLA STAŻYSTY 
 

Czas trwania stażu: 
Staż w projekcie „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” trwa miesiąc, stażysta jest 
zobligowany do przepracowania w ramach stażu 150 godzin. Nie więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin w 
tygodniu. Stażyści nie mogą pracować w niedziele i święta oraz w porze nocnej. 
 
Dokumentacja projektowa: 
 
1. W trakcie realizacji stażu, stażysta na bieżąco wypełnia Dziennik stażu i Listę obecności. Z Dziennika stażu 

powinno wynikać jakie zadania realizował stażysta. Zadania powinny być zgodne z Indywidualnym 
programem stażu. 

 
2. Dokumenty, które są przekazywane wraz z zakończeniem stażu: 

 Lista obecności podpisana przez stażystę i opiekuna stażu. Na liście powinno być wykazane 150 godzin 

pracy stażysty. 

 Dziennik stażu – podpisany przez stażystę i opiekuna stażu. Miesięczna liczba godzin stażu wynosi 150. 

W Dzienniku stażu powinno być wykazane 150 godzin pracy stażysty. Gdy stażysta w danym miesiącu 

przepracuje 150 godzin, pozostałe dni ma wolne.  

 Sprawozdanie z przebiegu stażu podpisane przez opiekuna stażu 

 
Stypendium stażowe 2080,38 zł brutto zostanie wypłacone po zakończeniu stażu, pod warunkiem 
dostarczenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów związanych z realizacją stażu.  
 
 
Zwrot kosztów dojazdu: Stażysta może skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu na cały okres trwania stażu/ z 
miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu (dotyczy przejazdów pomiędzy miejscowościami)   co najmniej 
do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II 
klasy obowiązującym na danym obszarze.  
 
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym (PIT): Z tytułu otrzymania stypendium stażowego nie jest wystawiany PIT-
11. 
 
Ubezpieczenie zdrowotne: Zgodnie z przepisami prawa osoby biorące udział w stażach zostają zgłoszone, przez 
BFKK, do ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy stażowej. Z ostatnim dniem umowy następuje 
wyrejestrowanie z ZUS. Uczestnik stażu jest objęty ubezpieczeniem jeszcze przez 30 dni od zakończenia stażu, w 
tym czasie powinien się zgłosić do ZUS/KRUS celem wznowienia ubezpieczenia. Wszystkie osoby pełnoletnie 
oraz rodzice niepełnoletnich powinny dokonać tego obowiązku. 
 
 


