
 
 

 
 

Regulamin programu stażowego 
„Uskrzydlamy Talenty” 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w  programie płatnych staży 
„Uskrzydlamy Talenty” organizowanych przez Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z siedzibą 
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 , spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w 
Rzeszowie. 
„Regulamin” stanowi integralną część programu stażowego „ Uskrzydlamy Talenty”. 
 
II. OGÓLNE ZASADY PROCESU 
 

1. Wszyscy kandydaci biorący udział w procesie traktowani są jednakowo 
oraz  podlegają tym samym kryteriom oceny. 

2. Każdy proces jest odpowiednio dokumentowany i archiwizowany przez 
pracowników Pionu DO.   

3. Wszyscy kandydaci biorący udział w procesie muszą spełniać wymogi przepisów 
kontroli eksportu obowiązujące w Przedsiębiorstwie.  

 



III WYBÓR LOKALIZACJI MIEJSC STAŻOWYCH 
 
Decyzja o przyznanie lokalizacji stażowych odbywa się w oparciu o: 
- zgłoszenie wniosku miejsca stażowego przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
- ocenę i selekcję najlepszych wniosków, 
- faktyczne zapotrzebowanie. 

 
IV. OGŁOSZENIA I NABÓR KANDYDATÓW 
 

1. Ogłoszenia związane z naborem kandydatów pojawią się w wybranych kanałach 
komunikacji. 

2. Zgłoszenia będą weryfikowane zgodnie z wytycznymi podanymi w Profilu 
Idealnego Kandydata na Stażystę w procesie rekrutacyjnym. 

3. Proces rekrutacyjny będzie realizowany w porozumieniu kierowników jednostek 
organizacyjnych i działu HR. 
 

 
III ZASADY UCZESTNICTWA I ZATRUDNIENIA KANDYDATÓW 

 
1. Celem programu jest m.in. poznanie zasad funkcjonowania organizacji, w 

związku z tym program dedykowany jest dla osób, które dotychczas nie były 
zatrudnione w Pratt&Whitney Rzeszów.  

2. W  programie „Uskrzydlamy Talenty” mogą wziąć udział absolwenci szkół 
wyższych (do trzech lat po ukończeniu studiów) oraz studenci studiów 
niestacjonarnych (w wybranych przypadkach).  

3. Warunkiem uczestnictwa kandydatów w programie stażowym „Uskrzydlamy 
Talenty” jest pozytywne przejście rekrutacji. 

4. Każdy z uczestników programu musi przejść szkolenie wstępne w zakresie: 
- Kodeksu Etycznego, Konfliktu Interesów, 
- Programu Ombudsman 
- Kontroli Eksportu, 
- Ochrony Własności Intelektualnej 

5. Z wybranymi kandydatami zostaną podpisane umowy zlecenia na okres pół roku 
6. Staże realizowane będą w wymiarze 40 godzin tygodniowo. 
7. Wynagrodzenie miesięczne brutto dla stażysty wynosi 2 300 zł. 

 
 
 
 


