
 

 

Informacja stażysty/praktykanta w ramach projektu „Zawodowy Sukces – nowa jakość                 
w zawodzie” 

I. Co musisz wiedzieć w trakcie odbywania stażu zawodowego/praktyki 
zawodowej: 
1. Stażodawca wyznacza Tobie Opiekuna Stażu/Praktyki zawodowej. 
2. Musisz zrealizować 150 godzin stażu/praktyki zawodowej. W przypadku 

nieobecności, niezwłocznie powiadom o tym swojego Opiekuna stażu/praktyki 
zawodowej oraz Koordynatora/Biuro projektu. Ponadto nieobecność jesteś 
zobowiązany pisemnie usprawiedliwić wraz ze wskazaniem uzasadnionej 
przyczyny oraz odpracować. 

3. Wypełniaj na bieżąco Dziennik stażu/praktyki oraz listę obecności; zbierz 
wymagane  podpisy Opiekuna stażu. 

 
II. Co musisz zrobić po zakończeniu stażu/praktyki zawodowej 

1. Odbierz od Stażodawcy Zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyki zawodowej 
(załącznik nr 2 od Umowy) zawierające wystawioną ocenę. 

2. Aby otrzymać stypendium stażowe (w wysokości 1500,00 zł), przekaż 
Koordynatorowi w ciągu 14 dni kalendarzowych po zakończonym 
stażu/praktyce następujące dokumenty: 
a) podpisana umowa stażu/praktyki zawodowej- jeżeli nie została 
dostarczona przed rozpoczęciem stażu. 
b)program stażu zawodowego/program praktyki zawodowej podpisany 
przez Opiekuna Stażysty/Praktykanta – jeżeli nie został dostarczony przed 
rozpoczęciem stażu. 
c) zaświadczenie o  odbyciu stażu/praktyki zawodowej wraz z wystawioną 
oceną przez Opiekuna stażu/praktyki, 
d) listy obecności, podpisane przez Opiekuna stażu/praktyki, 
e) wypełniony i podpisany dziennik stażu/praktyki zawodowej. 
f) wypełniony wniosek o przyznanie stypendium stażowego/stypendium za 
praktykę zawodową (załącznik numer 2 do Regulaminu staży/praktyk 
zawodowych w ramach projektu Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie), 
dostępny na stronie internetowej CKZiU(link poniżej). 
g) załącznik nr 8-oświadczenie dot. COVID-19 

3. Przysługuje Tobie także zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca odbywania 
stażu/praktyki zawodowej do wysokości 110,00 zł. Zapoznaj się z zasadami 
zwrotów kosztów przejazdu § 8 Regulaminu staży/praktyk zawodowych                       
w ramach projektu „Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie” 

4. Wszelkich informacji, w tym także instrukcji dotyczącej wypełniania 
dokumentów udzielają: Koordynator oraz biuro projektu mieszczące się w 
CKZiU w Gnieźnie -  tel. 61 426 53 41 oraz mailem 
sekretariat@ckziu.gniezno.pl  

5. Pełna dokumentacja dotycząca staży/praktyk zawodowych jest dostępna 
pod adresem internetowym na stronie www.ckziu.gniezno.pl w panelu: 
Projekty→Zawodowy Sukces →Staże zawodowe  

Powodzenia ☺  
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