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Edycja 2018 

Regulamin przyznawania staży zagranicznych 

 

I. Program 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) realizuje program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności (PAFW), którego celem jest wsparcie uzdolnionej i aktywnej społecznie młodzieży, 

w szczególności pochodzącej z małych miast i wsi, w zdobywaniu praktycznych doświadczeń 

zawodowych w przedsiębiorstwach amerykańskich poza Polską, młodzieży, która ma utrudniony 

dostęp do tego rodzaju możliwości.  

Program daje szansę ubiegania się o płatny 2 – 3 miesięczny staż (w czasie wakacji) 

w renomowanych amerykańskich firmach, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc 

w uzyskaniu wizy.  

 

II. Kryteria i warunki ubiegania się o staż:  

1.  O staż mogą się ubiegać osoby, które spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki: 

a)  są obywatelami polskimi, którzy do czasu zamknięcia aplikacji on-line nie ukończyli 26 roku 

życia;  

b) są stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych i/lub aktywnie uczestniczą 

w Programie Projektor – Wolontariat Studencki i/ lub wykazują znaczące zaangażowanie 

społeczne w ramach innych przedsięwzięć, w szczególności w programach Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności (nie będzie brana pod uwagę działalność w naukowych 

kołach studenckich); 

c) są studentami studiów stacjonarnych w polskich publicznych i niepublicznych uczelniach 

akademickich; 

d) są studentami co najmniej II1 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

albo studentami studiów II stopnia; 

                                                 
1 O staż mogą aplikować studenci II roku,jednak warunkiem udziału w stażu jest zaliczenie drugiego roku studiów przed 
dniem wyjazdu. 
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e) uzyskały średnią ocenę nie niższą niż 4.0 w całym toku studiów. Średnia powinna być 

wyliczona na zasadach obowiązujących w uczelni i przez nią poświadczona. W procesie 

selekcji preferowani będą kandydaci z wyższą średnią; 

f) legitymują się biegłą znajomością języka angielskiego potwierdzoną następującymi 

certyfikatami: FCE, CAE, CPE, IELTS - powyżej 6 punktów, TOEFL - powyżej 87 punktów, BEC 

Vantage, BEC Higher, LCCI 3, LCCI 4. W przypadku braku wymienionego certyfikatu, zdanym 

egzaminem na poziomie minimum B2, w formie i miejscu wyznaczonym przez organizatora 

programu;  

g) w czasie procedury kwalifikującej na staż, tzn. od stycznia do czerwca, nie są na urlopie 

dziekańskim lub zdrowotnym oraz nie są zawieszeni w prawach studenta. (Jeśli sytuacja 

taka wystąpi w trakcie procedury kwalifikacyjnej, należy w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia 

tej sytuacji powiadomić o tym FEP); 

h) złożą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wymagane w procedurze przyznawania wiz 

oświadczenie o niekaralności, a także oświadczenie o nieprzyjmowaniu narkotyków 

(wymagane przez firmę oferującą staż); dodatkowo wyrażą zgodę na poddanie się badaniu 

na obecność narkotyków w organizmie, którego ujemny wynik jest warunkiem przyjęcia na 

staż przez firmę; 

i) od uczestników programu oczekuje się aktywnego zaangażowania społecznego w ramach 

udziału w pracach wolontaryjnych lub innych przedsięwzięciach, w szczególności 

w programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

2. W programie nie mogą uczestniczyć: 

a) studenci, którzy mają obywatelstwo polskie i amerykańskie; 

b) stażyści poprzednich edycji Polish-American Internship Initiative. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi realizator Programu Stypendiów Pomostowych – 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stażu podejmuje firma oferująca staż. 

 

III. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: 

1. I etap – wstępna kwalifikacja – realizowany przez FEP – polega na ocenie formalnej 

i merytorycznej wniosków, w tym weryfikacji kompetencji w zakresie znajomości języka 

angielskiego (dotyczy osób nie posiadających żadnego z wymienionych w punkcie 1.f. 

certyfikatów językowych na poziomie minimum B2) i wyłonieniu kandydatów do II etapu. 
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Informację o zakwalifikowaniu do II etapu zainteresowani otrzymają na wskazany we wniosku 

adres e-mailowy. 

2. II etap – kwalifikacja ostateczna – realizowany przez amerykańską firmę organizującą staż –  

polega na dokonaniu ostatecznego wyboru uczestników staży spośród kandydatów 

wyłonionych w I etapie postępowania na podstawie otrzymanych wniosków aplikacyjnych 

i/lub kontakcie bezpośrednim z kandydatem (rozmowa telefoniczna/korespondencja 

mailowa/rozmowa via skype, itp).  

3. Decyzja podjęta przez organizatora w trakcie postepowania kwalifikacyjnego, jak też decyzja 

firmy o przyznaniu stażu jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Decyzja o przyjęciu na staż zostanie przesłana zainteresowanym na wskazany we wniosku 

adres e-mailowy.  

5. Wszystkie terminy i aktualne informacje na temat Polish-American Internship Initiative będą 

się ukazywały na stronie: www.paii.pl Kandydaci do udziału w programie zobowiązani są na 

bieżąco śledzić pojawiające się tam komunikaty.  

 

IV. Zasady i tryb składania wniosków 

1. Warunkiem ubiegania się o staż jest wypełnienie wniosku on-line na stronie    

http://wnioski.paii.pl Wniosek składa się z czterech części:  

a) formularza aplikacyjnego (A – application form); 

b) listu motywacyjnego (B – cover letter); 

c) życiorysu (C – resume); 

d) załączników: 

- obligatoryjnego – Transcript of Records (wykaz w języku angielskim przedmiotów i ocen 

uzyskanych w dotychczasowym  toku studiów) 

- opcjonalnych (np. listy rekomendacyjne, certyfikat(y) poświadczające znajomość języka 

angielskiego. 

(Powyższe dokumenty powinny być wypełnione wyłącznie w języku angielskim 

i przesłane on-line). 

2. Do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości należy przesłać pocztą tradycyjną: 

a) podpisane potwierdzenie złożenia wniosku; 

b) aktualne zaświadczenie z uczelni z informacją o nazwie kierunku, roku studiów, średniej 

z dotychczasowego przebiegu studiów oraz planowanym terminie ukończenia studiów. 

http://www.paii.pl/
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c) kserokopię kart (egzaminacyjnych) potwierdzających postęp w studiach poświadczoną za 

zgodność z oryginałem i ich tłumaczenie na język angielski (official transcript(s) of 

university achievements); 

d) kserokopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego (w przypadku jego 

posiadania); 

e) dokument potwierdzający działalność społeczną kandydata. 

 

Powyższe dokumenty należy wysłać tradycyjną pocztą na adres: 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 

(decyduje data dostarczenia dokumentów do siedziby FEP zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie) 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Osoba, która w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie powiadomiona o przyjęciu 

na staż, staje się Uczestnikiem Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (PAII) – Programu 

Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest FEP i ma obowiązek 

informowania o tym fakcie stosownie do okoliczności. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu i zasad prowadzenia programu 

i rekrutacji. Informacje o tych zmianach będą się ukazywały na stronie www.paii.pl 

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów. 

http://www.paii.pl/

