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UCZESTNICY STAŻU 

1. Czy student, który rozpoczął staż, ale go nie ukończył, może być liczony do wskaźnika 

produktu, zgodnie z zapisem: „Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych 

ze środków EFS”? 

Nie, musi odbyć zaplanowany staż w całości.  

2. Czy projektem mogą być objęci studenci studiów III stopnia (doktoranci)?  

Regulamin konkursu nie dopuszcza takiej możliwości.  

3. Czy student może w ramach projektu, w czasie jego trwania, wziąć udział w więcej niż jednym 
stażu?  

Istnieje taka możliwość, przy założeniu, że każdy z tych staży będzie miał wymiar co najmniej 
miesiąca oraz 120 godzin w każdym miesiącu jego trwania.  

4. Czy student, który już pracuje, kwalifikuje się do udziału w stażu w ramach projektu w 
konkursie „Studiujesz? Praktykuj!”? 

Z formalnego punktu widzenia tak. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ocena merytoryczna w 

przypadku takiego projektu zostanie odpowiednio pomniejszona, ponieważ na staż zostanie 
skierowana osoba, która już pracuje. Staże powinny być kierowane w pierwszej kolejności do osób, 
które dopiero będą wchodziły na rynek pracy.  
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5. W przypadku kosztów dojazdu i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, co oznacza 

pojęcie „poza miejscem zamieszkania”? Czy jest to miejsce zameldowania, zamieszkania w 

akademiku czy miejsce, gdzie osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu? 

Jest to faktyczne miejsce, gdzie dana osoba mieszka lub przebywa (na podstawie oświadczenia 

pisemnego złożonego przez studenta).  

6. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia stażu przez daną osobę w trakcie trwania studiów i 
zakończenia go już po obronie? 

Tak, jest to dopuszczalne, o ile nie nastąpi przerwa w odbywaniu stażu oraz pod warunkiem, że w 
każdym miesiącu trwania stażu stażysta zrealizuje co najmniej 120 godzin.  

7. Czy projektem mogą zostać objęci ci sami studenci, którzy są objęci wsparciem w ramach 
konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym?  

Tak, jest to możliwe, ponieważ wsparcie w tych konkursach ma różny charakter.  

8. Czy możliwy jest udział w projekcie studentów pochodzących spoza krajów Unii Europejskiej, 
takich jak na przykład Ukraina, Białoruś? Osoby te przechodząc proces rekrutacji oraz 
dopełniając wszystkich wymogów polskiego prawodawstwa stają się pełnoprawnymi 

studentami naszej uczelni. 

Studenci pochodzący z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej mogą brać udział w 
projekcie.  

9. Czy studenci, od których pobierane są opłaty za kształcenie, są wykluczeni z udziału w 
konkursie? 

Nie, nie są wykluczeni.  

10. Czy projekt może dotyczyć studiów podyplomowych?  

Nie, projektem nie mogą być objęte studia podyplomowe.  

 

ORGANIZACJA STAŻU 

11. Czy we wniosku o dofinansowanie należy wskazywać nazwy firm i instytucji, do których 
studenci będą kierowani na staż? Czy wymagane są listy intencyjne z firmami na moment 
złożenia wniosku? 



    

3 
 

Nie ma takiego obowiązku – wystarczy podanie branż, w których operują przedsiębiorstwa 
przyjmujące na staż. Podanie konkretnych miejsc odbywania staży (wskazanie z nazwy konkretnych 
firm) jest jednak wskazane, gdyż ułatwi ekspertom dokonanie oceny merytorycznej i analizę 
dostosowania miejsc odbywania staży do potrzeb uczestników. Listy intencyjne na etapie składania 
wniosku nie są wymagane.  

12. Czy absolwenci mogą brać udział w stażach w ramach projektu? 

Absolwenci mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację 
stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po 
zakończeniu studiów.  

13. W jakim okresie od ukończenia nauki dopuszczalne jest rozpoczęcie stażu? 

Absolwent powinien być skierowany na staż bezpośrednio po zakończeniu kształcenia. Nie powinien 
to być okres przekraczający 3 miesiące. 

14. Czy staże mogą odbywać się poza terytorium Unii Europejskiej? 

Tak, jest to dopuszczalne.  

15. Czy w przypadku stażu zagranicznego, opiekunem stażu może być przedstawiciel danej uczelni 

wyjeżdżający ze studentami za granicę i nadzorujący staż na miejscu? 

Nie, konkurs dopuszcza tylko opiekunów stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż.  

16. Czy jednostki, w których będą odbywały się staże muszą być wybrane w drodze konkursu? 

Jednostki, w których będą się odbywały staże, nie muszą być obligatoryjnie wybierane w drodze 
konkursu.  

17. Okres realizacji projektów w ramach powyższego konkursu powinien wynosić od roku do 
dwóch lat. A czy są jakieś daty graniczne realizacji projektu? Jaki jest realnie najwcześniejszy 
możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektu? 

Nie wskazywaliśmy dat granicznych, od jakich projekt się może rozpocząć i na jakich się musi 
zakończyć. Należy przyjąć odpowiedni margines na rozpoczęcie projektu niezbędny na 
przeprowadzenie procedur związanych z wyborem projektów, oceną formalno-merytoryczną, 
procedurą negocjacji czy podpisywaniem umów o dofinansowanie przez IP. 

18. Czy student / beneficjent może zostać zobowiązany do znalezienia sobie miejsca stażowego? 
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Do zapewnienia miejsc stażowych zobowiązany jest wnioskodawca, nie może być tak, że w tej 

kwestii to studenci będą odpowiedzialni za zapewnienie sobie miejsc do odbywania staży. 

19. Na jakiej podstawie należy ustalić koszty dojazdów i zakwaterowania studenta odbywającego 

staż zagraniczny (czy na podstawie ryczałtu, czy rzeczywiście poniesionych kosztów)? 

Koszty dojazdów i zakwaterowania należy ustalić na podstawie rzeczywiście ponoszonych 
wydatków, mając jednakże na uwadze postanowienia Regulaminu konkursu, w szczególności 
załącznika dotyczącego standardu kosztów w projekcie. 

20. Czy projekty mogą obejmować tylko i wyłącznie realizację staży zagranicznych? 

Tak, jest taka możliwość.  

21. Czy wszyscy studenci z danego kierunku kształcenia uczestniczący w projekcie muszą mieć 
jednakowy czas trwania stażu?  

Nie, długość staży może być zróżnicowana, przy czym wymiar godzinowy trwania każdego z nich nie 
może być niższy niż 120 godzin.  

22. W jaki sposób należy monitorować przebieg oraz zakres zadań w ramach stażu? 

W ramach konkursu nie ma wytycznych w tym zakresie, wybór sposobu monitorowania staży 
pozostawiamy uczelni. Koszty związane z monitorowaniem przebiegu stażu nie są kosztem 
kwalifikowalnym w projekcie.  

23. Czy możliwe jest zorganizowanie w ramach dofinansowania konferencji poświęconej 
projektowi?  

Nie, konferencje nie są akceptowalnym działaniem w ramach konkursu.  

24. Czy opiekunem podczas 3-miesięcznego stażu musi być tylko jedna osoba? Czy mogą to być 
dwie, trzy osoby?  

Opiekun musi być jeden. Ma to na celu uniknięcie powiększania kosztów wynagrodzeń opiekunów, 

a poza tym zagwarantowanie ciągłości merytorycznej opieki.   

25. Czy staże mogą odbywać się w jednostkach budżetowych, takich jak: Urząd Miasta, Urząd 
Gminy, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, Urząd Morski? 

Tak, pod warunkiem, że konieczność odbycia stażu w takim miejscu wynika z zakresu studiów. 
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26. Czy Uczelnia może wysłać studentów na staż do placówki, z którą ma podpisaną umowę na 
praktyki studenckie? 

IP nie widzi takich przeciwwskazań. Staże mogą odbywać się w instytucjach lub przedsiębiorstwach, 

z którymi dana uczelnia już współpracuje. 

27. Czy za udział w stażu mogą być przyznawane uczestnikom punkty ECTS? 

Nie, nie ma takiej możliwości.  

28. Jeżeli uczelnia otrzymuje środki na realizację projektu, to w jaki sposób ma być wypłacane 
wynagrodzenie opiekunowi stażystów po stronie pracodawcy?  Opiekun ten nie jest przecież 
pracownikiem uczelni to na jakiej podstawie uczelnia ma wypłacić środki na wynagrodzenia?  

IP rekomenduje zawarcie umowy trójstronnej wnioskodawca – instytucja przyjmująca na staż – 
opiekun stażysty, w której te kwestie zostaną uregulowane. 

29. Czy przez godzinę stażu należy rozumieć godzinę zegarową?  

Tak.  

30. W jaki sposób powinna zostać rozwiązana kwestia praw autorskich do dzieł wytworzonych 
przez stażystów w ramach projektu? 

Zgodnie z § 23 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w przypadku praw majątkowych do 
utworów wytworzonych w ramach Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia z Instytucją 
Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych z jednoczesnym 

udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa jest zawierana na 
pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej.  

Wobec powyższego w treści wniosku o dofinansowanie powinna się znaleźć informacja o możliwości 
wytworzenia w ramach staży utworów. 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

31. W regulaminie konkursu wskazano, że staż musi trwać minimum 1 miesiąc i obejmować co 

najmniej 120 godzin. Czy dopuszcza się sytuację, w której staż obejmuje na przykład 150 

godzin w ciągu 2 miesięcy?  
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Staż musi mieć co najmniej 120 godzin w każdym kolejnym miesiącu trwania stażu.  

32. Czy pod pojęciem „kierunek” można rozumieć studia I i II stopnia, czy należy to traktować 
oddzielnie, jako dwa odrębne kierunki? 

Studia I i II stopnia muszą być traktowane odrębnie.  

33. Czy można aplikować odrębnie dla specjalności, a nie dla kierunku?  

Tak, jest to możliwe.  

34. Jeżeli na uczelni funkcjonuje kilka kierunków studiów np. kulturoznawczych, na różnych 

wydziałach czy wówczas podmiotem wsparcia może być kilka "kulturoznawstw" 

administracyjnie przypisanych do różnych wydziałów i wówczas wymagane 30% studentów 

kierowanych na staż liczone byłoby dla całej grupy czy dla poszczególnych specjalności?  

Przedmiotem wsparcia może być w opisanej sytuacji kilka specjalności – wtedy 30% muszą Państwo 

policzyć od łącznej liczby wszystkich studentów tej specjalności na wszystkich wydziałach.  

35. Czy poprzez kryterium dostępu jakim jest "zapewnienie, że co najmniej 30% studentów 

kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie 

skierowanych na staż" należy rozumieć, że 30% studentów musi również ukończyć staż?  

Co najmniej 30 % studentów danego kierunku powinno zostać skierowanych na staż i co do zasady 

co najmniej 30 % powinno również te staże ukończyć. Nieukończenie stażu może być spowodowane 

sytuacją losową, siłą wyższą itp. Wszelkie takie sytuacje, związane z nieukończeniem stażu, będą 

rozpatrywane indywidualnie przez IP w toku realizacji projektu.  

30% to minimalna wartość – wnioskodawca powinien przyjąć tzw. margines bezpieczeństwa i tak 

kalkulować liczbę studentów, aby uwzględnić ewentualność sytuacji losowych, które spowodują, że 

kilka osób może stażu nie ukończyć. Może tez się okazać, że na etapie realizacji projektu IP uzna, że 

powód nieukończenia stażu leży po stronie Wnioskodawcy (np. niewłaściwe dobranie stażu do 

kierunku, znalezienie niewiarygodnego pracodawcy, itp.).  

Przypominamy, że niespełnienie tego kryterium dostępu będzie skutkowało zwrotem przyznanego 

dofinansowania.  

36. Czy staż powinien mieć charakter ciągły, czy może być podzielony np. na dwie, trzy lub więcej 

części? 
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Staż musi mieć charakter ciągły, tzn. musi trwać nieprzerwanie co najmniej miesiąc oraz minimum 

120 godzin wykonywania zadań stażowych.   

37. Czy niepubliczne wyższe szkoły zawodowe mogą być wnioskodawcami w konkursie nr 
2/SP/POWER/3.1/2015?  

Niepubliczna wyższa szkoła zawodowa może aplikować w konkursie. Oznacza to, że uczelnia ta nie 

będzie mogła brać udziału w planowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.  

38. Jakie są konsekwencje niezachowania na etapie realizacji projektu wymogu z kryterium 
dostępu: „Czy projekt przewiduje, że co najmniej 30 % studentów kształcących się na danym 

roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie skierowanych na staż”? 

Będzie to skutkować zwrotem całości przyznanego dofinansowania.  

39. Czy w ramach grupy uczelni pod przewodnictwem lidera, również wymagane jest kryterium 

odnośnie 100 studentów na studiach dziennych ? 

Tak, kryterium 100 studentów na studiach dziennych dotyczy wszystkich uczelni w projekcie.  

40. W nawiązaniu do Kryterium dostępu nr 10 (Zakres przedmiotowy stażu związany jest 

bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i 

zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na staż) - na większości 

kierunków uczelnia organizuje praktyki zawodowe. Są one ujęte w programie studiów i 

odbywają się według opracowanych sylabusów. Czy staże będące przedmiotem wniosku mogą 

zastąpić wspomniane praktyki zawodowe? 

Staże nie mogą zastępować obowiązkowych praktyk.  

41. Czy kryterium dostępu nr 3  („Czy kierunek lub kierunki, na którym / ych będą realizowane 
działania w ramach projektu, nie posiada w momencie zgłoszenia negatywnej oceny jakości 
kształcenia ani obowiązującej negatywnej oceny PKA”) będzie spełnione, jeśli kierunek nie 
objęty działaniami w ramach projektu będzie miał negatywną ocenę? 

 Tak, kryterium będzie spełnione. Kwalifikowaną formą zapewnienia odpowiedniej jakości 
kształcenia jest wymóg nieposiadania przez kierunek lub kierunki studiów objęte projektem, w 
momencie składania wniosku o dofinansowanie, negatywnej oceny jakości kształcenia ani 
obowiązującej negatywnej oceny PKA. 
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42. Czy limit 15 tys. zł jest średni, czy realny na daną osobę? Czy np. koszt przypadający na staż 
zagraniczny może wynosić ok. 20 tys., a staż realizowany w Polsce np. 10 tys.? 

Jest to koszt średni na osobę. Koszty przypadające na staż krajowy i staż zagraniczny mogą się 
różnić. Ponadto, koszty poszczególnych staży w obrębie staży krajowych oraz koszty poszczególnych 
staży w obrębie staży zagranicznych również mogą być zróżnicowane. 

43. Czy jeśli w projekcie wezmą udział studenci wszystkich kierunków studiów, to kryterium 
będzie spełnione, jeśli zachowamy regułę proporcjonalności (z każdego kierunku po min. 
30%), czy możemy zastosować  ogólny wskaźnik 30% wszystkich studentów ostatniego roku, w 
skali całej uczelni? 

Wskaźnik powinien być liczony jako 30% odrębnie dla każdego kierunku objętego projektem. 

44. Czy kierunki nie posiadające oceny PKA mogą brać udział w projekcie? 

Tak, jedynie posiadanie oceny negatywnej uniemożliwia objęcie kierunku projektem.  

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

45. Czy w przypadku kryterium premiującego nr 6 wszyscy przedsiębiorcy muszą wnieść wkład 
własny w wysokości co najmniej 5 % wartości kosztów bezpośrednio związanych ze stażem, by 
kryterium zostało spełnione? 

Tak, dotyczy to wszystkich przedsiębiorców przyjmujących na staże. Szczegółowa informacja o 

wysokości wykładu własnego wnoszonego przez każdego przedsiębiorców musi znaleźć się we 
wniosku o dofinansowanie (w uzasadnieniu kosztów). Jednocześnie wnioskodawca w trakcie 
kontroli projektu będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryterium premiującego nr 6. 

46. W związku z kryterium premiującym nr 5, jaki dokument poświadczający współpracę uczelni z 
pracodawcą jest wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie? 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagany żaden dokument, wystarczy 
informacja w treści wniosku o dofinansowanie.  

47. Czy beneficjent (uczelnia albo wydział) może stworzyć wniosek jedynie dla niektórych, 
wybranych kierunków studiów (np. tylko dla kierunków o profilu praktycznym - kryterium 
premiujące nr 4)? 
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Tak, można stworzyć projekt tylko dla wybranych kierunków.  

48. Czy w przypadku kryterium premiującego nr 5 uczelnia musi prowadzić sformalizowaną i 
udokumentowaną współpracę z podmiotami przyjmującymi stażystów w ramach projektu?  

Nie, mogą to być inne podmioty.  

49. Czy w przypadku kryterium premiującego nr 1 (5 pkt – projekty, w których wszystkie staże 
realizowane w projekcie będą trwały nie krócej niż 3 miesiące – łącznie co najmniej 360 
godzin), dotyczy to również staży zagranicznych? 

Dotyczy to wszystkich staży, zarówno krajowych, jak też zagranicznych.  

50. Czy staż musi trwać nieprzerwanie 3 miesiące, by uzyskać premię za organizację stażu 3-
miesięcznego? 

Tak, staż pozwalający na spełnienie tego kryterium premiującego musi trwać nieprzerwanie, nie 
może być dzielony na krótsze okresy. 

51. W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach konkursu 
2/SP/POWER/3.1/2015, planujemy organizację 3-miesięcznych staży.  Ze względu na specyfikę 
naszej grupy docelowej będą to staże krajowo-zagraniczne:  2 m-ce u pracodawcy w Polsce, a 
1 m-c u pracodawcy za granicą. Czy dopuszczalna jest taka konstrukcja stażu (krajowo-
zagraniczny) dla 1 studenta?  

Nie, staż musi być jednolity: u jednego pracodawcy. W tym wypadku mogą Państwo zorganizować 
dwa osobne staże - krajowy i zagraniczny, ale nie pozwoli to na premię za organizację stażu 3-
miesięcznego. 

  

WNIOSKODAWCA 

52. Czy staż może odbywać się u wnioskodawcy?  

Takie rozwiązanie jest niedozwolone.  

53. Czy istnieje restrykcyjny wymóg, który mówi o tym, ze tylko uczelnie mogą być 
wnioskodawcami w konkursie?  

Wyłącznie uczelnie (lub ich wydziały) mogą być wnioskodawcami. Inne podmioty mogą być najwyżej 
partnerami. 
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54. Na jednym wydziale są trzy kierunki studiów, czy w takiej sytuacji możemy złożyć jeden 
wniosek zawierający programy trzech staży? Czy trzy  osobne wnioski, na każdy kierunek 
oddzielny wniosek? 

Obie z zaproponowanych form są dopuszczalne.  

55. Czy został wyznaczony limit wniosków, jaki może być złożony przez jedną uczelnię? 

Limit nie został wyznaczony. Uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek.  

56. Czy liczba co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych obowiązuje na dzień 
składania wniosku? 

Tak, obowiązuje na dzień składania wniosku.  

57. Czy niezbędne jest złożenie podpisu elektronicznego? Czy w systemie SOWA przed 
wykonaniem wydruku jest wymagane złożenie podpisu elektronicznego?  

Podpis elektroniczny nie jest wymagany. Obowiązek opatrzenia wniosku podpisem osoby wskazanej 
w punkcie 2.7 wniosku lub osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do 
partnera, nie dotyczy wniosków składanych za pośrednictwem aplikacji SOWA.  

58. Czy wystarczy jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej?  

Tak, jeden egzemplarz wniosku będzie wystarczający.  

59. Czy konieczne jest złożenie załączników do wniosku? 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, żadne załączniki do wniosku nie są wymagane (z 
wyjątkiem ewentualnych upoważnień / pełnomocnictw umocowujących do podpisania wniosku w 

imieniu wnioskodawcy lub partnera – jeśli dotyczy).  

60. Czy upoważnione osoby ze strony partnera (partnerów) w projekcie muszą podpisać wniosek 
o dofinansowanie? 

Tak, wnioski o dofinansowanie które nie będą podpisane również przez partnera (partnerów), 
zostaną odrzucone przez IP na etapie wstępnej weryfikacji poprawności wniosku.  

61. Czy w pkt. 4.3 wniosku o dofinansowanie „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” w przypadku 
uczelni publicznej, należy wskazywać wysokość obrotu za ostatni zatwierdzony rok? 

Wymóg taki nie obowiązuje w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (a więc również 
uczelni publicznych). W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem 
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niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych 
porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora 

finansów publicznych.  

62. W jaki sposób we wniosku o dofinansowanie powinny być przedstawione informacje 

potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów, np. kryteriów dostępu? 

Wszystkie informacje potwierdzające spełnianie określonych kryteriów (dostępu, premiujących, itp.) 
powinny zostać we wniosku przedstawione w sposób przejrzysty, dosłowny, jednoznaczny, nie 
budzący wątpliwości. Wskazane jest, by informacje te były przedstawiane w jednym miejscu 
wniosku o dofinansowanie.  

 

BUDŻET PROJEKTU, WYDATKI W PROJEKCIE 

63. Średnie wynagrodzenie wg GUS jest kwotą brutto. Czy zatem maksymalnie dopuszczalna 
wartość wynagrodzenia w projekcie np. dla opiekuna staży wynosi kwota brutto + ZUS 
pracodawcy? 

Maksymalna kwota, która może być rozliczona w projekcie z tytułu wypłacania wynagrodzenia 

opiekunowi stażu (ze wszystkimi pochodnymi) musi być o równoważnej wysokości z kwotą 

wskazaną w ogłoszeniu GUS.  

64. Czy w przypadku wynagrodzenia opiekuna stażu zagranicznego również należy brać pod 

uwagę wysokość średniego wynagrodzenia według GUS? 

Tak, obwieszczenie GUS jest stosowane zarówno do wynagrodzenia opiekunów staży krajowych, jak 

też zagranicznych.  

65. Czy stawka miesięcznego stypendium stażowego, w oparciu o przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS 
uwzględnia składki ZUS i oznacza maksymalny dopuszczalny limit, czy też jest to kwota netto? 

Wskazana stawka to maksymalny limit kosztów, jaki może zostać rozliczony.  

66. Czy zapis w Regulaminie konkursu „wydatki (…) nie mogą przekroczyć maksymalnego poziomu 
dla miesięcznego stypendium stażowego studenta 50% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (przy 168 
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godzinach pracy w miesiącu)” oznacza, że w przypadku stażu w wymiarze 120 godzin w 
miesiącu stypendium powinno być proporcjonalnie niższe? 

Nie. Kwota ogłaszana przez Prezesa GUS jest kwotą maksymalną, którą można rozliczyć w projekcie 
z tytułu stypendium wypłacanego studentowi w okresie odbywania stażu. W związku z faktem, że 

minimalny miesięczny wymiar stażu wynosi 120 godzin IP dopuszcza wypłatę stypendium w pełnej 
wysokości przy spełnieniu tego kryterium dostępu. 
IP przypomina, że ww. stawki obowiązują przy konstruowaniu budżetu – na etapie zawierania 
umów z konkretnymi stażystami należy wziąć pod uwagę aktualną wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu zapisów § 24 ust. 2 
umowy o dofinansowanie). W przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do 
danych z etapu konstruowania budżetu możliwe jest wypłacanie stypendium według nowej wyższej 
stawki – nie może to jednak powodować wzrostu wartości projektu. 

 

67. W przypadku wynagrodzenia opiekuna stażu, wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć 100 % 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw.  Jak rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw? Czy chodzi o średnią z 2014 roku, z ostatniego miesiąca itp.?  

Proszę o stosowanie kwot z ostatniego, aktualnego obwieszczenia Prezesa GUS. 

Przykład: Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  16  września 

2015 r. - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015 r. 

wyniosło 4024,95 zł. W związku z powyższym maksymalna stawka do rozliczenia w projekcie 

(brutto-brutto) za godzinę opieki nad co najmniej 10 stażystami wynosi 23,95 zł. W przypadku opieki 

nad mniejszą liczbą stażystów wynagrodzenie będzie proporcjonalnie mniejsze (2,39 zł/os/h). 

IP przypomina, że ww. stawki obowiązują przy konstruowaniu budżetu – na etapie zawierania 

umów z konkretnymi opiekunami należy wziąć pod uwagę aktualną wysokość przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu zapisów § 24 ust. 2 

umowy o dofinansowanie). W przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do 

danych z etapu konstruowania budżetu możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi 

stażysty według nowej wyższej stawki – nie może to jednak powodować wzrostu wartości projektu. 

68. Czy możliwe jest finansowanie kosztów pośrednich projektu z wkładu własnego z? 

Finansowanie kosztów pośrednich z wkładu własnego jest możliwe.  
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W polach kosztów pośrednich dla poszczególnych lat należy wprowadzić wartość kosztów 

pośrednich pomniejszoną o wartość wkładu własnego – takie wyliczenie należy przeprowadzić poza 

systemem SOWA. System SOWA dopuszcza możliwość pomniejszenia wartości kosztów pośrednich  

(dla poszczególnych lat) poprzez edycję pól w szczegółowym budżecie. Dodatkowo sposób 

wyliczenia wkładu własnego należy opisać w obowiązkowym polu „Uzasadnienie dla 

przewidywanego  

w projekcie wkładu własnego…” pod szczegółowym budżetem projektu. 

69. Czy liczba 6 studentów będzie wystarczająca, żeby móc wypłacić opiekunowi stażystów pełne 

wynagrodzenie, za opiekę nad stażystami w wymiarze 168 godzin w miesiącu? 

Powinno to być minimum 10 osób.  

70. Czy w przypadku konkursu mają zastosowanie (obowiązkowo) kwoty ryczałtowe, jeżeli 

wartość dofinansowania nie przekracza 100 tys. euro? 

Tak, mają zastosowanie.  

71. Czy wkład własny przedsiębiorcy przyjmującego na staż w wysokości co najmniej 5 % może 

być zaliczony na poczet obowiązkowego wkładu własnego wnioskodawcy? 

Nie jest to możliwe.  

72. Czy wkład własny przedsiębiorcy przyjmującego na staż może zostać wniesiony w innej formie 
niż pieniądz? 

Tak, wkład może zostać wniesiony także w formie niepieniężnej. Jednocześnie należy pamiętać, że 

wkład własny przedsiębiorcy przeznaczany jest na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie, 

na które nie zostaną beneficjentowi przekazane środki w formie dofinansowania. Oznacza to, że w 
jakiejkolwiek formie wkład własny jest wnoszony, jest ograniczony do działań bezpośrednio 
związanych z realizacją projektu.  

 
73. Czy kwota stypendium stażowego jest opodatkowana? 

Stypendium stażowe nie jest opodatkowane.  

74. Czy wysokość refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty u przedsiębiorcy określona w 
Regulaminie konkursu odnosi się również do opiekuna stażu zagranicznego? 

Tak, stawka ta odnosi się również do opiekuna stażu zagranicznego.  
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75. Jakie kategorie kosztów może ponieść wnioskodawca w ramach wkładu własnego?  

W ramach wkładu własnego można wnieść część kosztów bezpośrednich, część kosztów pośrednich, 

w tym wynagrodzeń personelu, jak również wkład rzeczowy (sale, sprzęt etc.). 

76. Czy koszt wynagrodzenia opiekuna u pracodawcy może być rozliczany poprzez fakturę od 
pracodawcy czy też musi to być umowa z danym pracownikiem - opiekunem? 

Powinna to być umowa.  

77. Czy w koszty utrzymania w przypadku staży krajowych poza miejscem zamieszkania może 
wchodzić dieta? 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu 2/SP/POWER/3.1/2015 katalog kosztów 
kwalifikowalnych w konkursie jest katalogiem zamkniętym:  w przypadku odbywania stażu poza 
miejscem zamieszkania kwalifikowalne są koszty dojazdu (tam i z powrotem) oraz koszty 
zakwaterowania. 

78. Czy w przypadku obcokrajowców odbywających w Polsce staże w okresie wakacyjnym 
kwalifikowalne są koszty zakwaterowania i przejazdu? 

Tak, obcokrajowcom odbywającym staż w okresie wakacyjnym w Polsce jak również Polakom 
odbywającym staż w Polsce poza miejscem zamieszkania w ramach projektu mogą być pokrywane 
koszty zakwaterowania oraz dojazdu tam i z powrotem. Z uwagi na brak możliwości wskazania 
jednego możliwego rodzaju zakwaterowania, IP dopuszcza możliwość kwalifikowania do 1 500 PLN 
miesięcznie. Koszty poniesione w związku z zakwaterowaniem muszą być udokumentowane. 
Ponoszenie kosztów związanych z zakwaterowaniem jest możliwe w przypadku, gdy staże będą się 
odbywały w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu. 

79. Czy wydatki związane z zakwaterowaniem mogą być rozliczane w formie refundacji kosztów 
poniesionych przez stażystę? Czy wystarczającym udokumentowaniem poniesionych przez 
stażystę kosztów związanych z zakwaterowaniem będzie umowa najmu mieszkania wraz z 
potwierdzeniem przelewu? 

Mogą być rozliczane w opisany wyżej sposób. Umowa najmu mieszkania wraz z potwierdzeniem 
przelewu będzie wystarczającą formą udokumentowania.  

80. Czy wypłata wynagrodzenia dla opiekuna stażu - pracownika przedsiębiorstwa 
będzie traktowana jako pomoc de minimis?  

Nie, nie jest to pomoc de minimis.  
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81. Czy dopuszczalne jest wniesienie wkładu własnego przedsiębiorcy w formie wynagrodzenia 
opiekuna stażysty wypłacanego przez firmę, w której prowadzony jest staż? 

Tak, jest to dopuszczalne. Przy czym, również w takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia nie może 
przekraczać kwot określonych w dokumentacji konkursowej dla wysokości wynagrodzenia opiekuna 
stażysty. 

82. Czy podany w treści regulaminu limit – w odniesieniu do wynagrodzenia stażysty - dotyczy 

wyłącznie maksymalnego kwalifikowanego kosztu dla projektu czy też jest to maksymalna 

kwota jaką może otrzymywać stażysta w czasie stażu? 

Wskazana w dokumentacji konkursowej kwota jest kwotą maksymalną, jaką stażysta może 

otrzymać w projekcie w trakcie trwania stażu.  

83. Czy wynagrodzenie opiekuna stażysty należy traktować jako koszty personelu projektu?? 

Ta kategoria wydatku nie stanowi kosztów personelu projektu.  

84. Czy koszty dojazdu uczestników 3-miesięcznych staży do firm za granicą mogą uwzględniać 
również powroty w tzw. „międzyczasie” np. na weekendy? 

Koszty dojazdu na staż mogą uwzględniać jedynie dojazd tam i z powrotem. Wszelkie koszty 

związane z dojazdami w trakcie trwania stażu nie będą kwalifikowane. Dotyczy to zarówno staży 

krajowych, jak też zagranicznych.  

85. Czy w ramach materiałów zużywalnych można uwzględnić koszty materiałów ochronnych / 

stroju roboczego? 

Tak, wydatek taki może być uwzględniony.  

86. Czy właściwa będzie następująca formuła rozliczenia kosztów materiałów zużywalnych: 

uczelnia zakupuje materiały na wniosek pracodawcy (z zachowaniem zasady 

konkurencyjności) i przekazuje protokołem przekazania materiały pracodawcy, opiekun stażu 

potwierdza zużycie materiałów? 

Opisana formuła jest akceptowalna, dodatkowo fakt zużycia zakupionych materiałów powinien 
zostać potwierdzony również przez studenta biorącego udział w stażu, np. w dzienniku stażu / 
raporcie uczestnika stażu, itp.  
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87. Czy możliwe jest zakupienie materiałów zużywalnych na potrzeby stażu przez firmę 
przyjmującą na staż, a następnie przedstawienie wnioskodawcy faktury?  

Pracodawca może również zakupić samodzielnie materiały zużywalne i przedstawić wnioskodawcy 

dokument potwierdzający dokonanie zakupu (faktura). 

 

88. Czy w przypadku większej liczby studentów możemy wynająć na 3 m-ce kawalerkę dla 

studentów? 

Tak, jeśli takie rozwiązanie będzie ekonomicznie uzasadnione. Należy dysponować jednakże 
dokumentem potwierdzającym fakt wynajęcia tj. umową najmu mieszkania.  


