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Nowa jakość kształcenia  

– podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej 

Zadanie 3: Wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki 

Świętokrzyskiej 

 

– płatne staże w wymiarze 160 godzin dla każdego stażysty, możliwe do zrealizowania przez 4 do 8 

tygodni w lipcu, sierpniu lub wrześniu, w wybranym przez studenta Zakładzie Pracy. 

 

 

Wynagrodzenie i zwrot kosztów: 

Staże w miejscu zamieszkania do 50 km : 

1. Wysokość stypendium naliczana jest wg stawki godzinowej w kwocie 24,30 zł (18,50 zł/h + 5,80 zł 
skład. ZUS) za 1 godzinę zegarową pracy z uwzględnieniem co najmniej 20 godzin zadań 
stażowych w tygodniu, co daje łączną wartość 2 960,00 zł wypłacaną stażyście po zakończeniu 
stażu. 

2. Zwrot kosztów ubezpieczenia NNW do kwoty 30 zł.  
3. Zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską na czas do 8 tygodni za bilet okresowy ulgowy 

do kwoty 90 zł lub zwrot kosztów za bilety jednorazowe o ile ich zakup jest korzystniejszy 
finansowo i nie ma możliwości zakupu biletu okresowego. 

4. W przypadku wymagania przez Zakład pracy posiadania niezbędnych badań lekarskich,  zwrot 
kosztów takich badań do kwoty 120 zł. 

5. Podczas stażu opiekę merytoryczną nad Stażystą sprawuje w Zakładzie pracy opiekun (pracownik 
Zakładu pracy), dla którego przewidziane jest wynagrodzenie za opiekę nad Stażystą podczas 
trwania całego stażu, w kwocie 451,20 zł. 

Staże powyżej 50 km od miejsca zamieszkania: 

1. Wysokość stypendium naliczana jest wg stawki godzinowej w kwocie 24,30 zł (18,50 zł/h + 5,80 zł 
skład. ZUS) za 1 godzinę zegarową pracy z uwzględnieniem co najmniej 20 godzin zadań 
stażowych w tygodniu, co daje łączną wartość 2 960,00 zł wypłacaną stażyście po zakończeniu 
stażu. 

2. Zwrot kosztów ubezpieczenie NNW do kwoty 30 zł.  
3. Zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską na czas do 8 tygodni za bilet okresowy ulgowy 

do kwoty 165 zł lub zwrot kosztów za bilety jednorazowe o ile ich zakup jest korzystniejszy 
finansowo i nie ma możliwości zakupu biletu okresowego. 

6. Zwrot kosztów zakwaterowania do kwoty 3 000 zł brutto za 8 tygodni*. 
7. Zwrot kosztów utrzymania do kwoty 1 680 zł brutto za 56 dni*,  
8. W przypadku wymagania przez Zakład pracy posiadania niezbędnych badań lekarskich zwrot 

kosztów takich badań do kwoty 120 zł brutto. 
9. Podczas stażu opiekę merytoryczną nad Stażystą sprawuje w Zakładzie pracy opiekun (pracownik 

Zakładu pracy), dla którego przewidziane jest wynagrodzenie za opiekę nad Stażystą podczas 
trwania całego stażu, w kwocie 451,20 zł. 
 

Powyższe kwoty ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku skrócenia czasu odbywania 

stażu. 
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Rok akademicki 2019/2020 

Uczestnicy – studenci studiów stacjonarnych stopnia pierwszego kierunków, spełniający 

następujące warunki: 

– do zakończenia studiów pozostaje im nie więcej, niż 4 semestry, 

– nie uczestniczyli w podobnych formach wsparcia w żadnym innym projekcie, realizowanym  

w ramach działania 3.5 programu POWER. 

Pojedyncza osoba może brać udział w kilku różnych formach wsparcia w ramach projektu. 

 

Zasady rekrutacji: 

Ranking w oparciu o: 

– średnią ważoną ocen PŚk z dotychczasowego toku studiów,  

– orzeczenie o niepełnosprawności, 

– dorobek naukowy oraz udział w konferencjach naukowych, 

– inne formy aktywności organizacyjnej i społecznej. 

W przypadku jednakowej liczby punktów, uzyskanych w procesie rekrutacji, o przystąpieniu 

do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

Harmonogram działań na rok akad. 2019/2020: 

1. Do 22.V.2020 r. – dostarczenie przez studenta Oświadczenia o kwalifikowalności (deklaracja 
chęci uczestnictwa w programie stażowym - Załącznik 1a), Oświadczenia o przetwarzaniu danych 
osobowych (RODO – Załącznik 3) oraz dodatkowych zaświadczeń (o dorobku naukowym, udziale 
w konferencjach naukowych, innych formach aktywności organizacyjnej i społecznej; orzeczenie 
o niepełnosprawności powinno być do wglądu w Dziekanacie, natomiast student powinien o tym 
poinformować Koordynatora). 

2. 29.V.2020 r. – ustalenie wstępnej listy osób zakwalifikowanych na staż oraz uruchomienie ew. 
dodatkowej rekrutacji. 

3. Do 05.VI.2020 r. – ustalenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych. 
4. Do 26.VI.2020 r. – dostarczenie przez osobę zakwalifikowaną podpisanej przez Pracodawcę 

umowy (Załącznik 5) wraz z załącznikami (Załączniki: 5a, 5b, 5c) oraz Formularza danych 
osobowych (Załącznik 2). Do wstępnego potwierdzenia wystarczy skan dokumentów – oryginały 
będą konieczne do ostatecznego zakończenia procedury rekrutacji. 

Dokumenty można dostarczać koordynatorom w postaci skanów (oryginały będą wymagane później) lub 
– do Biura Projektu – drogą pocztową – na adres: Politechnika Świętokrzyska, Biuro Projektu „Nowa 
jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki 
Świętokrzyskiej”, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce (z dopiskiem POWER 3.5-2 – staż).  

Podstrona programu stażowego Projektu:  

tu.kielce.pl/nowa-jakosc-ksztalcenia/zadanie3 

Koordynator Wydziałowy: 

dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski (e-mail: j.wilk@tu.kielce.pl) 

Koordynator: 

dr inż. Barbara Łukawska (e-mail: b.lukawska@tu.kielce.pl) 

Biuro Projektu: 

mgr inż. Iwona Szostak (e-mail: iszostak@tu.kielce.pl) 
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