
 
Załącznik nr 1A 

Szczegółowe wyjaśnienie rozliczenia kosztów organizacji i prowadzenia 

stażu uczniowskiego 

 

Na koszt organizacji i prowadzenia stażu uczniowskiego składają się:  

 koszt świadczenia pieniężnego stażysty,  

 koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty, 

 koszt zakupu odzieży roboczej dla stażysty. 

 

1. Koszt świadczenia pieniężnego stażysty za staż uczniowski. 

 

Za odbyty staż uczniowski stażyście przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości:  

2.600,00 zł brutto. Podmiot przyjmujący stażystę na staż uczniowski (pracodawca) jest 

zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego (po odbyciu 150 h stażu) na rachunek 

bankowy stażysty.  

Po dokonaniu wszystkich wypłat związanych ze świadczeniem pieniężnym należnym dla 

stażysty, podmiot przyjmujący na staż (pracodawca) obciąża Powiat Szczecinecki (notą 

księgową) poniesionymi kosztami do wysokości 95 %, tj.: 

- 2.600,00 zł x 95 % = 2.470,00 zł (refundacja). Pozostała kwota, tj. 130,00 zł stanowi koszt 

własny pracodawcy. 

 

2. Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty. 

 

Za opiekę nad stażystą opiekunowi przysługuje wynagrodzenie w postaci dodatku do 

wynagrodzenia (w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy) w wysokości 

nieprzekraczającej 10 % jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami 

wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, jednak nie więcej niż 500 zł 

brutto za realizację 150 h godzin stażu uczniowskiego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do zrealizowanych przez uczniów godzin stażu uczniowskiego. 

 

Przykład 1: 

Zasadnicze wynagrodzenie opiekuna stażysty wynosi 4.000,00 zł brutto; 

Dodatek do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą – 4.000,00 zł x 10 % = 400,00 zł brutto; 

Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty: 400,00 zł brutto + 71,72 zł (składki ZUS 

pracodawcy) + 9,84 zł (Fundusz Pracy i FGŚP - jeśli dotyczy) = 481,56 zł 

 

Przykład 2: 

Zasadnicze wynagrodzenie opiekuna stażysty wynosi 4.800,00 zł brutto; 

Dodatek do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą – 4.800,00 zł x 10 % = 480,00 zł brutto; 

Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty: 480,00 zł brutto + 86,06 zł (składki ZUS 

pracodawcy) + 11,81 zł (Fundusz Pracy i FGŚP - jeśli dotyczy) = 577,87 zł. W takim 

przypadku pracodawca może obciążyć Powiat Szczecinecki kwotą 500,00 zł. 



 
 

Po dokonaniu wszystkich wypłat związanych z dodatkiem do wynagrodzenia opiekuna 

stażysty, tj. wynagrodzenia netto, składek ZUS oraz podatku od wynagrodzenia, pracodawca 

obciąża Powiat Szczecinecki (notą księgową) kosztami poniesionym do wysokości 95 %, tj.: 

 - 500,00 zł (max.) x 95 % = 475,00 zł (refundacja). Pozostała kwota – 25,00 zł stanowi 

koszt własny pracodawcy. 

 

3. Koszt zakupu odzieży roboczej dla stażysty. 

 

W związku z przyjęciem stażysty na staż uczniowski pracodawca zobowiązany jest zakupić  

i przekazać stażyście odzież roboczą (jeśli dotyczy). Maksymalna kwota jaką pracodawca 

może przedstawić do rozliczenia za zakup odzieży roboczej wynosi 200,00 zł brutto. 

Za zakupioną odzież roboczą podmiot przyjmujący na staż (pracodawca) obciąża Powiat 

Szczecinecki (notą księgową) poniesionymi kosztami - do wysokości 95 %, tj.: 

-  200,00 zł (max.) x 95 % = 190,00 zł (refundacja). Pozostała kwota, tj. 10,00 zł stanowi 

koszt własny pracodawcy. 

 

PODSUMOWANIE: 

 

Po zakończeniu stażu oraz po dokonaniu wszystkich płatności związanych z odbywaniem 

stażu uczniowskiego, tj. wypłata świadczenia pieniężnego dla stażysty, wypłata dodatku do 

wynagrodzenia dla opiekuna stażu, zapłata składek ZUS, zapłata podatku od wynagrodzeń 

oraz zapłata za fakturę/rachunek za odzież roboczą, podmiot przyjmujący na staż uczniowski 

obciąża Powiat Szczecinecki wszystkimi kosztami związanymi z przyjęciem stażysty na staż 

uczniowski notą księgową.  

Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej noty księgowej wraz z załącznikami: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem listę płac wraz z potwierdzeniami przelewu 

wynagrodzenia netto, składek ZUS i podatku od wynagrodzeń (dot. opiekuna stażysty), 

2) potwierdzeniem przelewu świadczenia pieniężnego wypłaconego stażyście, 

3) dokument potwierdzający poniesienie wydatku – zakupu odzieży roboczej 

(faktura/rachunek) wraz z potwierdzeniem zapłaty. 


