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DLA KOGO? 
 

Projekt przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich 

uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic. 

 

CELE 

 
Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia 

zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy.  

 

Promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego 

sposobu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. 
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ZAŁOŻENIA  

 

Pracodawcy oferują przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc  

w okresie czerwiec-wrzesień 2023 r. 

 

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są PŁATNE.   

Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze stażystą umowy cywilnoprawnej  

i wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimum 23,50 zł brutto/1 godzinę lub 3600 zł 

brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin. 

 

Pracodawcy przesyłają deklarację uczestnictwa w projekcie do 10 marca 2023 r.,  

a następnie do 29 marca 2023 r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoim profilu  

w serwisie www.praktyki.lodz.pl (zgodnie z przesłaną instrukcją po przystąpieniu firmy 

do projektu). 

http://www.praktyki.lodz.pl/
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ZAŁOŻENIA cd. 

 
Wszystkie oferty będą opublikowane na Portalu Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl  

w okresie trwania rekrutacji kandydatów od 3 do 30 kwietnia 2023 r. 

 

Kandydaci po akceptacji REGULAMINU PROJEKTU, przesyłają maks. 10 aplikacji  

w ramach edycji na interesujące ich oferty staży. Przesłane zgłoszenia są  widoczne 

w profilu pracodawcy. 

 

Pracodawcy mogą określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji i wyłonienia 

stażystów. 

 

Organizator – Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię informacyjno-promocyjną 

dotyczącą projektu, fundatorów staży i zgłoszonych ofert. 

http://www.praktyki.lodz.pl/
https://praktyki.lodz.pl/regulamin-projektu
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SELEKCJA KANDYDATÓW – 2 ŚCIEŻKI WYBORU 

 
Preselekcja aplikacji przez Organizatora projektu.  

 Na życzenie fundatora stażu, Organizator może dokonać weryfikacji oraz oceny 

nadesłanych zgłoszeń kandydatów na staż z uwzględnieniem wymagań zawartych  

w ofercie oraz udostępnia pracodawcy wszystkie aplikacje wraz z dokonanymi 

ocenami. Fundator otrzymuje informację od Organizatora o dokonanej ocenie 

zgłoszeń. Od tego momentu pracodawca kontaktuje się bezpośrednio  

z wybranymi kandydatami. O wyborze laureatów staży decydują pracodawcy. 

 

Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji otrzymanych na daną ofertę  

w swoim profilu w serwisie www.praktyki.lodz.pl i we własnym zakresie dokonuje 

weryfikacji, selekcji oraz wyboru stażystów. 

http://www.praktyki.lodz.pl/
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OGŁOSZENIE LISTY LAUREATÓW 
 

15 czerwca 2023 r. 
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KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW STAŻY 

 
Pozyskanie stażystów na okres wakacji to świetny sposób zatrudnienia  

 w perspektywie wykwalifikowanych pracowników. 

 

Wsparcie rekrutacyjne firmy przez Organizatora – przeprowadzenie rekrutacji 

 wśród łódzkich studentów i absolwentów oraz możliwość preselekcji 

 aplikacji. 

 

Promocja firmy w trakcie trwania kampanii od 31 marca do 30 kwietnia 2023 r. 
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CITYLIGHTY na Politechnice Łódzkiej 
PLAKATY na UCZELNIACH 

Konferencje prasowe z udziałem firm i władz Miasta 

Artykuły, oferty na www.mlodziwlodzi.pl  >33 000 odsłon 
 
Mailing do wydziałów uczelni, biur karier, biur promocji 
 
Newsletter do 55 tys. subskrybentów strony www.mlodziwlodzi.pl  

http://www.mlodziwlodzi.pl/
http://www.mlodziwlodzi.pl/
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>23 tys. obserwujących 

>2 tys. obserwujących 
>12 tys. obserwujących 



HARMONOGRAM 

Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

2023 

09 03 

01 

Przyjmowanie 
deklaracji 
pracodawców 

2.02 – 10.03 

02 

Dodawanie 
ofert staży  
w serwisie 
przez firmy 
do 29.03 
 
Przygotowanie 
ofert staży do 
publikacji. 
Rozpoczęcie 
kampanii 
31.03. 

04 

Rozpoczęcie 
rekrutacji 
aplikacji 
 
Konferencja 
prasowa 
rozpoczynająca 
nabór 
kandydatów. 
3.04. 

 

05 

06 

Zakończenie 
rekrutacji 
aplikacji  
 
Zakończenie 
kampanii 
30.04 
 
Rozpoczęcie 
selekcji 
aplikacji 
4.05. 

Ewaluacja 
projektu  

w firmach  
i wśród 

stażystów. 

07 

Zakończenie 
selekcji  
i wybór 
stażystów 
13.06 
 
Ogłoszenie 
listy 
laureatów  
15.06  
 
Konferencja 
prasowa 
podsumowują
ca projekt 
 

 

08 

STAŻE w firmach 

STAŻE w firmach 

KAMPANIA PROMOCYJNA  

 31.03-30.04 



KONTAKT 

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 

Międzynarodowej  

Urzędu Miasta Łodzi 

 
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź 

tel. 42/638 55 48; 42/638 59 39  

 

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl  

www.praktyki.lodz.pl; www.mlodziwlodzi.pl  

 

Koordynator projektu: Marta Grzegorzewska  

                                    tel. +48 519 031 724 

mailto:stazewakacyjne@uml.lodz.pl
http://www.praktyki.lodz.pl/
http://www.mlodziwlodzi.pl/

