
 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków na płatne staże studenckie finansowane  

w ramach projektu „Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka 

Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” 

Staże krajowe finansowane w ramach projektu „Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz 

Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” przewidziane 

są dla studentów zarejestrowanych na V lub VI semestr stacjonarnych studiów inżynierskich kierunków Energetyka 

oraz Automatyka i Robotyka. 

Finansowanie staży przyznawane jest na podstawie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 

3/2018 z dnia 5 marca 2018r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki  

i Lotnictwa i znajduje się na www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Projekty/Program-stazowy 

W 2019r. przewidziano sfinansowanie ok. 45 staży w wymiarze min. 120h/mc, w tym nie mniej niż 20 h zegarowych 

w tygodniu, w podziale: 

• ok. 15-20 staży 1-o i 2- miesięcznych; 

• ok. 25 staży 3- miesięcznych; 

Wynagrodzenie miesięczne w ramach stażu wynosi 1728 zł miesięcznie, pod warunkiem 

zrealizowania przez stażystę nie mniej niż 120 godzin zegarowych stażu w miesiącu, w tym nie mniej 

niż 20 godzin zegarowych w tygodniu. 

 

Wydział nie pośredniczy w znalezieniu pracodawców w ramach projektu. 

 

W przypadku, gdy miejsce stażu znajduje się w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty, 

Stażyście przysługuje, za zgodą Komisji Stażowej, refundacja kosztów zakwaterowania. 

Dofinansowanie zakwaterowania przewidziane jest dla około 30% osób spełniających ww. wymagania, lub wskutek 

powstałych oszczędności w projekcie, dla większej liczby osób. 

Rekomenduje się wynajem pokojów w akademikach lub, w przypadku większej liczby Stażystów u danego 

pracodawcy, mieszkań wielopokojowych. 

Nie ma możliwości pokrycia kosztów zakwaterowania jeśli student w czasie roku akademickiego korzysta  

z akademika/wynajętego mieszkania i w tym samym czasie odbywa staż. 

W celu uniknięcia podwójnego finansowania, nie ma możliwości, by stażysta jednocześnie otrzymywał dwa płatne 

staże współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz był związany z pracodawcą stosunkiem pracy. 

Środki finansowe na staże pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w 

ramach realizacji III Osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Projektu od 18 lutego do 15 maja 2019r. w godz. 9:00-13:00 - Instytut Techniki 

Cieplnej, pok. 305E.   

Wszelkich informacji udziela mgr inż. Paulina Chrobocińska e-mail: paulina.chrobocinska@pw.edu.pl 


