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Dane Firmy/Instytucji przyjmującej na staż 
 

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU DO WYNAGRODZENIA ZA OPIEKĘ NAD 

STAŻYSTĄ/STAŻYSTAMI W PROJEKCIE1 
  

W związku z udziałem w projekcie: Studiujesz – praktykuj II. Program stażowy dla studentów Wydziału Leśnego 

i Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu polegającym na przyjęciu na staże 

zawodowe stażystów, wyznaczony/eni został/li pracownik/cy, któremu/ym przyznano dodatek zadaniowy z 

tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu w projekcie. Zadaniem ww. pracownika/ów jest opieka merytoryczna nad 

wskazanymi stażystami oraz nadzór nad organizacją i przebiegiem staży. 
 

Imię i nazwisko 
pracownika 

(opiekuna stażu) 

Imię i nazwisko 

stażysty/ów 
Okres realizacji 
stażu (od-do) 

Wymiar opieki 
nad 1 stażystą 
(160 lub 320 
godz./staż)* 

Wysokość dodatku 
brutto wraz 
z kosztami 

pracodawcy/staż* 

     

     
 

 

* Wysokość dodatku do wynagrodzenia przyznana za opiekę nad jednym/ą stażystą/ką wynosi:  

- 448,00 zł brutto2/ 1 stażystę przy założeniu 160 godzin pracy opiekuna przy realizacji 160 godzin stażu, 

- 896,00 zł brutto3/1 stażystę przy założeniu 320 godzin pracy opiekuna przy realizacji 320 godzin stażu. 

Przy jednoczesnej opiece nad większą ilością stażystów/ek (opiekun stażu może sprawować opiekę maksymalnie 

nad 4 stażystami/kami jednocześnie), łączna kwota proporcjonalnie wzrośnie. 
 

W przypadku skrócenia czasu trwania opieki nad stażystą/ką, kwota będzie pomniejszana proporcjonalnie,  

a do przeliczenia zastosowana zostanie obowiązująca stawka dodatku, tj. 2,80 zł brutto4/godzina opieki nad 

jednym/ą stażystą/ką. 
 

Dodatek za opiekę nad stażystą zostanie wypłacony jednorazowo, w całości po zakończeniu danego stażu. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
                (podpis i pieczęć pracodawcy) 
 

Proszę uzupełnić dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w firmie/instytucji za wypłatę dodatku: 

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NR TELEFONU: ………………………………. ADRES EMAIL: ………………………………………………………………………… 
 

                                                 
1 Szczegółowe informacje dot. refundacji dodatków są dostępne w Regulaminie, Umowie stażowej oraz na stronie internetowej projektu: 

https://finch.up.poznan.pl/staze/wl-wtd/dla-pracodawcow 
2 Kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy 
3 Jw. 
4 Jw. 

https://finch.up.poznan.pl/staze/wl-wtd/dla-pracodawcow

