
STAŻE ZAWODOWE 

w Projekcie:  

 

Technologia Drewna – inżynierskie dualne studia praktyczne 
na WTD na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 



Czas trwania stażu zawodowego:  

3 miesiące (385 h) w II, IV i VI semestrze , tj. między 20 a 40 h 

stażu tygodniowo (układ godzin do uzgodnienia z pracodawcą) 

 

Staż dyplomowy : 

3 miesiące (510 h) w VII semestrze, tj. 40 h stażu tygodniowo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
WAŻNE! Realizacja stażu zawodowego jest elementem programu studiów i nie 
zwalnia studenta/studentki z konieczności zrealizowania obowiązkowej praktyki 
zawodowej w łącznym wymiarze 6 miesięcy. Obowiązek odbycia praktyki 
zawodowej w trakcie studiów na kierunku o profilu praktycznym wynika z 
przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). 



Zaplanowane staże zawodowe muszą obejmować zagadnienia: 

 odbiór ilościowy, jakościowy (przyjęcie) surowca (materiałów potrzebnych 
do produkcji) na plac/do magazynu w zależności od charakteru 
produkcji/zakładu; 

 gospodarka/dokumentacja magazynowa; 

 obróbka wstępna/przygotowanie materiałów do obróbki; 

 obróbka zasadnicza (maszynowa, chemiczna); 

 obróbka wykończeniowa (szeroko rozumiane uszlachetnianie); 

 montaż; 

 pakowanie, konfekcjonowanie przygotowanie na magazyn i/lub do 
wysyłki; 

 magazynowanie i przygotowanie do wysyłki (dokumentacja, logistyka).  

 



Każdy z zaplanowanych staży będzie realizowany w innym przedsiębiorstwie 
reprezentującym odrębny profil w przemyśle drzewnym: 

 

 Staż nr 1 - Zakłady prowadzące pierwiastkowy przerób Drewna; 

 Staż nr 2 - Zakłady Tworzyw Drzewnych; 

 Staż nr 3 - Zakłady produkujące meble bądź inne wyroby z drewna i/lub            

tworzyw drzewnych; 

 Staż nr 4 - Zakład z zakresu tematyki pracy dyplomowej; 

 Staż nr 5 - Zakład wybrany przez studenta, w którym wcześniej realizował 

staż zawodowy. 

 



 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie stażowe: 

 

 
 

 
 

 

Stawka godzinowa na 2020 rok : 13,5 zł/h x 385 h = 5 197,50 zł brutto  

(za 3-miesięczny staż) 

 

 
 

• Wynagrodzenie stażowe podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu  
(ze stawką zerową zgodnie z obowiązującym prawem) oraz jest w całości zwolnione z podatku. 
Płatnikiem składek osób pobierających wynagrodzenie stażowe jest Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu. 
 
• Wynagrodzenie płatne na podstawie wypełnionych list obecności, podpisanych przez Pracodawcę   
będzie wypłacane co miesiąc (po zrealizowaniu min. 160 h stażu), aby umożliwić studentom pokrycie 
bieżących kosztów utrzymania na stażu. 
 
• Za okres niezdolności do pracy oraz za okres niewykonywania zadań stażowych (np. dni wolne, urlop)    
wynagrodzenie nie przysługuje. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, wypadkiem 
losowym, planami osobistymi stażysta może w porozumieniu z pracodawcą odpracować godziny  
w kolejnym/kolejnych tygodniach.  
 



Dokumenty regulujące udział w stażach zawodowych: 

• Regulamin udziału w płatnych stażach zawodowych; 

• Trójstronna umowa o organizację stażu, zawarta między Organizatorem stażu (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu), Realizatorem stażu (Pracodawca) i Stażystą/tką, podpisywana 
przed stażem. 

 

Załączniki do Umowy wymagane przy ubieganiu się o staż: 

• Wniosek o staż; 

• Oświadczenie Studenta potwierdzające status studenta na rynku pracy; 

• Program stażu określający m.in. dokładny termin realizacji stażu, opiekuna stażu, czynności 
wykonywane na stażu oraz obszar wiedzy zawodowej, umiejętności i kompetencji; 

• Trójstronna umowa o organizację stażu; 

 



Wsparcie towarzyszące 

 

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)- każdy 

uczestnik stażu zawodowego zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem 

NNW, które zapewni mu ochronę w razie wypadku przy pracy lub 

wypadku w trakcie dojazdu/powrotu do miejsca zamieszkania bądź 

zakwaterowania. 



Wsparcie towarzyszące 

 

W przypadku staży odbywających się w małych miejscowościach 
nieposiadających rozbudowanej bazy noclegowej, a będących w dużej 

odległości od miejsca zamieszkania przewiduje się: 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy; 

2. Zwrot kosztów zakwaterowania podczas stażu zawodowego – max kwota 

dofinansowania: 1 000,00 zł/miesiąc . 



 
Kontakt z Biurem Projektu: 

 
Paulina Kaczmarek 

Dział ds. Funduszy Strukturalnych 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 

tel. (61) 846 67 72 

mail: paulina.kaczmarek@up.poznan.pl 

 


