
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

w stażach z projektu 

„Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap II” 

Informacje o projekcie: 

1. Projekt  „Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – 

etap II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nr POWR.03.05.00-00-

Z229/18-00. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-04-01 do 2023-03-31. 

3. Projekt ma na podniesienie kompetencji studentów kierunków Ekonomia i Transport zbliżających 

się do wejścia na rynek pracy, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 

i społeczeństwa poprzez realizację programów stażowych we współpracy z otoczeniem biznesu.  

4. Uczestnicy nabędą umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy; zdobędą dodatkowe 

środki finansowe oraz uatrakcyjnią CV. 

5. Udział w stażach przyczyni się do wzrostu praktycznych umiejętności studentów, a wśród 

przedsiębiorców nastąpi wzrost świadomości o konieczności włączania się do procesu kształcenia 

przyszłych pracowników. 

6. Staże będą prowadzone z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – odpowiednie 

miejsce, stanowisko, czas pracy. 

7. Przeprowadzenie stażu wpisywać się będzie w Zalecenia Rady z dnia 10.03.2014 r. o numerze 

201/C88/01 w sprawie ram jakości staży Zalecenia Rady (Zalecenia będą uwzględnione 

w programach staży).  

 

Uczestnicy projektu: 
 

Uczestnikami mogą być studenci biorący udział w studiach utworzonych w ramach projektu 

„Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap II” 

którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów w roku akademickim 

2019/2020 na kierunkach Ekonomia i Transport z wyłączeniem studentów biorących udział 

w Programie Erasmus Plus+: 

 Ekonomia I stopnia niestacjonarne 

o rok akademicki 2019/2020 – 30 % studentów 

 Ekonomia II stopnia niestacjonarne 

o rok akademicki 2019/2020 – 30 % studentów 

 Transport I stopnia niestacjonarne 

o rok akademicki 2019/2020 – 30 % studentów 

 Transport II stopnia niestacjonarne 

o rok akademicki 2019/2020 – 30 % studentów 



 

 
  

Zasady rekrutacji uczestników: 

 
1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 82 studentów studiujących na w/w 

kierunkach w systemie niestacjonarnym w tym 38 kobiet oraz 44 mężczyzn. 

2. Kandydaci zgłaszający chęć udziału w Projekcie składają wypełnioną, opatrzoną własnoręcznym 

podpisem Ankietę Rekrutacyjną (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu): 

2.1. osobiście w Biurze Projektu – siedziba Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. 

Projektowa 4, 20-209 Lublin, I piętro, pokój 107; 

2.2. poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu 

3. Każdy kandydat, który dostarczy w terminie rekrutacji do Biura Projektu poprawne pod względem 

formalnym dokumenty rekrutacyjne zostanie zarejestrowany na liście kandydatów. 

4. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie podejmuję Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu 

się i na podstawie Ankiety rekrutacyjnej. 

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

5.1. Ekonomia 

a. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych; 

b. Kierownik Dziekanatu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych; 

c. Koordynator Kierunku; 

d. Sekretarz z ramienia Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju. 

5.2. Transport 

a. Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki; 

b. Kierownik Dziekanatu Wydziału Transportu i Informatyki; 

c. Koordynator Kierunku; 

d. Sekretarz z ramienia Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju. 

6. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej lub też dostarczenia 

dokumentacji w innym terminie niż czas trwania naboru rekrutacyjnego lub też w inny sposób jak 

wymagany, aplikacje te będą odrzucane ze względu na niespełnienie wymaganych kryteriów 

formalnych.  

7. W przypadku, gdy w wyniku rekrutacji do Projektu, zgłosi się więcej kandydatów niż dostępnych 

miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejno: 

- studenci stacjonarni, niezatrudnieni (+2pkt) 

- płeć (preferowane będą kobiety +2pkt) 

- średnia ocen (+1pkt) 

- niepełnosprawność (+1pkt) 

- mieszkańcy obszarów wiejskich (+1pkt) 

- pobierający stypendia socjalne (+1pkt) 

8. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Projekcie decydować będzie spełnienie w/w 

kryteriów; zaliczony semestr i rok poprzedzający przystąpienie do projektu oraz kolejność 

zgłoszeń. 

9. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały 

zakwalifikowane do Projektu, a także listę rezerwową. 



 

 
  

10. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, a spełnią kryteria rekrutacyjne wpisane zostaną na 

listę rezerwową. 

11. Złożone przez kandydatów dokumenty NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. 

 

Obowiązki uczestników zakwalifikowanych do Projektu 
 

1. Z racji tego, iż stażami objęci zostaną studenci będący już uczestnikami projektu „Kompetencje, 

Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap II” kandydat zostaje 

zakwalifikowany do realizacji stażu na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej oraz prawidłowo 

wypełnionej ankiety rekrutacyjnej – Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. W takiej sytuacji do Projektu zostają zakwalifikowane 

wg kolejności osoby z listy rezerwowej. 

 

Organizacja staży w ramach projektu: 
 

Staże organizowane będą we współpracy z otoczeniem biznesu.  

Ze względu na wymóg realizacji staży zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie 

ram jakości staży (2014/C88/01) wybór miejsca stażu następuje w sposób przejrzysty oraz 

gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku 

pracy, a rola opiekuna stażysty musi być realna i efektywna. W związku z powyższym skierowanie 

uczestnika na staż poprzedzone musi być złożeniem przez niego oświadczenia dotyczącego braku 

powiązań z podmiotem przyjmującym na staż (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

 

Wymogi dotyczące miejsca odbywania stażu: 
 

 Instytucja dysponująca pracownikami z odpowiednim doświadczeniem, zdobytym u danego 

pracodawcy, zdolnymi do bycia Opiekunami stażu; 

 Opiekun musi mieć odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną, minimum 2-letni staż 

pracy na stanowisku w przedsiębiorstwie, umiejętności komunikacyjne – umieć tłumaczyć 

zadania i przekazywać wiedzę; 

 Instytucja musi zapewnić Uczestnikowi odpowiednie warunki pracy, co wiąże się również z 

zapewnieniem stosownej opieki w formie Opiekuna; 

 Maksymalna liczba stażystów przypadająca na jednego opiekuna to 10 osób. 

 

Branże w jakich odbywać będą się staże: 
 

 Ekonomia – branża Ekonomia oraz pracodawcy z innych sektorów zatrudniających  

na stanowiskach powiązanych z kierunkiem studiów; 

 Transport – branża Transport oraz pracodawcy z innych sektorów zatrudniających  

na stanowiskach powiązanych z kierunkiem studiów. 

 



 

 
  

Uczestnictwo w stażach 
 

1. Staże będą miały wymiar 120 godzin  (poprzez godzinę stażu rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 

minut.) w okresie nie dłużej niż 6 tygodni.  

2. Student ma obowiązek do odbycia minimum 20 godzin zadań stażowych tygodniowo. 

3. Staże mogą odbywać się w soboty. 

4. Student ma obowiązek zgłoszenia się w wyznaczonym miejscu i terminie odbywania stażu. 

5. Obecność studenta na stażu potwierdzać będzie każdorazowo własnoręczny podpis  

na liście obecności. Student ma obowiązek regularnego uczestnictwa w stażach (100%). 

6. Dopuszczalne jest nieukończenie stażu spowodowane zdarzeniem niemożliwym do przewidzenia 

(siła wyższa), przy czym każda sytuacja rozpatrywana będzie indywidualnie. 

7. Rozliczenia – stypendium stażowe, zwroty kosztów za dojazdy i noclegi – zostaną wypłacone po 

ukończeniu stażu i dostarczeniu prawidłowo wypełnionych dokumentów z jego realizacji, 

a następnie po zweryfikowaniu przez Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i 

Strategii Rozwoju. 

 

Umowy stażowe z uczestnikiem projektu zawarte zostaną w formie trójstronnej umowy pisemnej 
określającej: 
 

1. Program stażu 

2. Cele edukacyjne 

3. Warunki pracy 

4. Wysokość stypendium stażowego 

5. Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia 

6. Prawa i obowiązki stron wynikające z mającego zastosowanie prawa UE i prawa krajowego 

7. Okres trwania stażu 

8. Formę rozliczania w projekcie kosztów wynikających z zaangażowania opiekuna stażysty. Okres, 

przez jaki może być wypłacane wynagrodzenie jest tożsamy z okresem trwania staży 

realizowanych w projekcie, przy czym wymiar godzinowy opieki nad stażystą odpowiada 

wymiarowi godzinowemu stażu. W sytuacji wcześniejszego zakończenia stażu przez uczestnika, 

bez względu na przyczynę zakończenia udziału w stażu, wynagrodzenie nie może być w dalszym 

ciągu wypłacane. Dostępne formy rozliczeń: 

a) Refundacja wynagrodzenia opiekuna w zakresie odpowiadającym częściowemu lub 

całkowitemu oddelegowaniu do zadań związanych z opieką nad stażystą; 

b) Refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna w sytuacji, gdy w związku ze sprawowaniem 

opieki został mu przyznany dodatek do wynagrodzenia; 

 

Forma wsparcia dla uczestników projektu: 
 

1. Uczestnik  otrzyma opiekuna odpowiedzialnego za zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne 

podczas trwania stażu. Zadaniem opiekuna będzie zapewnienie kompleksowej opieki nad 

stażystą obejmującej  łącznie: 



 

 
  

 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 z zajmowanym przez stażystę 

stanowiskiem; 

 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; 

 inne działania, celowe dla zapewnienia opieki. 

2. Wynagrodzenie proporcjonalne do godzin odbytego stażu. 

 Wynagrodzenie  w wysokości 18,50 PLN brutto za godzinę stażu wypłacane będzie 

wyłącznie za zrealizowane godziny stażu (nie może być wypłacane „z góry”). Czas 

poświęcony na wykonywanie czynności technicznych oraz organizacyjnych nie jest wliczany 

do godzin zrealizowanego stażu. Za okres niezdolności do pracy oraz za okres 

niewykonywania zadań stażowych (np. „dni wolne”, „urlop”) wynagrodzenie nie będzie 

przysługiwało. 

 Wynagrodzenie stażowe co do zasady podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, zdrowotnemu, 

jest w całości zwolnione od podatku. Płatnikiem składek osób pobierających ww. 

wynagrodzenie w okresie odbywania stażu jest podmiot kierujący na staż.  

 Szczegółowe warunki realizacji stażu, w tym częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, 

uregulowane będą w umowie ze stażystą. 

3. Ubezpieczenie od NW.  

Zakres ubezpieczenia - w zależności od uregulowań obowiązujących w podmiocie przyjmującym 

na staż. Ubezpieczenie obejmować będzie zdarzenia zaistniałe w Polsce za cały okres trwania 

stażu, łącznie z dojazdem i powrotem. 

4. Zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania.  

Na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu i noclegu w Projekcie. 

5. Niezbędne badania lekarskie. 

Zakres przeprowadzonych badań lekarskich będzie zgodny z minimalnymi wymaganiami badań 

określonych przepisami prawnymi i adekwatny do miejsca odbywania stażu oraz zakresu 

przewidzianych obowiązków w ramach stażu. Zakres badań lekarskich niezbędnych dla danego 

stanowiska pracy będzie uzgodniony z instytucją przyjmującą na staż. 

 

 

 



 

 
  

Ewaluacja i monitoring uczestników projektu. 

 

W trakcie realizacji projektu prowadzony będzie stały monitoring staży pod kątem 

gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi  

w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) 

obejmującymi co najmniej: wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący 

zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy, 

zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty, wypełniania przez zadania 

stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż, odpowiednie warunki pracy  

i wyposażenia miejsca stażu, realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty, podsumowanie 

rezultatów stażu. 

 

Obowiązki uczestnika:  

1. Studenci zobowiązani są do informowania Uczelni o ewentualnych zmianach w swoim statusie na 

rynku w trakcie trwania stażu. 

2. Studenci zobowiązani są do udziału w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez WSEI 

oraz Instytucję w której odbywany jest staż. 

3. Studenci zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypełnienia bazy SL2014 (dane 

osobowe w ankiecie rekrutacyjnej) oraz informowania na bieżąco o wszelkich zmianach 

zaistniałych w danych osobowych. 

4. Wszyscy uczestnicy projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania dokumentów otrzymanych 

przez Uczelnię. 

5. W terminie 4 tygodni a następnie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik 

jest zobowiązany do przekazania Uczelni danych dotyczących swojego statusu na rynku pracy, 

udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Kanclerza WSEI i 

Kierownika Projektu. 

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w sytuacji 

zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

3. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany wniosku o dofinansowanie. 

4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu. 

5. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania realizacji Projektu. 

6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie uregulowane są 

niniejszym Regulaminem, należą do Kierownika Projektu. 

 

 

 

 



 

 
  

 

Lista załączników do Regulaminu: 

Załącznik Nr 1 – Ankieta rekrutacyjna. 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące miejsca stażu. 

Załącznik Nr 3 – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i noclegu za staż.  

Załącznik Nr 4 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

Załącznik Nr 5 – Wniosek o zwrot kosztów noclegu 

 

 

 

 

 

 

    …….……………………………….                           …………………………………………….   

        Kierownik Projektu                                        Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

 

  


