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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

St
ro

n
a 

1 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie” 
 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Beneficjentem (Organizatorem) Projektu jest Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Lublinie,  

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

2. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 235, 

tel. (81) 448-52-94, czynne dla Uczestników/czek Projektu w godz. 715 – 1515, strona internetowa: 

http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-

w-lublinie/practicalmed-activity--wysokiej-jakosci-staze-dla-studentow/ 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.  

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

5. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. 03.01.00-00-S164/17. 

6. Projekt skierowany jest do 139 studentów/tek spełniających wymagania określone w § 4 niniejszego 

Regulaminu. 

7. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji specjalistycznych 139 studentów/tek 

kierunków kształcenie praktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do dnia 31.10.2019 r. 

poprzez wdrożenie wysokiej jakości krajowych i zagranicznych programów stażowych odpowiadających 

potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

8. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

9. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin Projektu – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

2) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A,  

00-695 Warszawa 

3) Organizator – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, realizujący wsparcie w ramach Projektu  

4) Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta przez Uczelnię z Instytucją Pośredniczącą 

określająca zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania w ramach programu 

5) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad 

określonych w regulaminie 

6) Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na podstawie zasad 

określonych w regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa i umowę uczestnictwa w 

projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na udział w monitoringu 

swoich losów 
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7) Komisja Rekrutacyjna – zespół osób powołanych przez Koordynatora Projektu, weryfikujących 

dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników/czek Projektu 

8) Opiekun Stażysty/tki - osoba wskazana przez Pracodawcę, sprawująca opiekę merytoryczną nad 

Stażystą/ką i nadzór nad organizacją i przebiegiem Stażu zgodnie z przyjętym Programem Stażu. 

9) Opiekun Stażysty/ki ze strony Realizatora Projektu (Opiekun merytoryczny) - osoba wyznaczona 

przez Dziekana Wydziału na danym kierunku, której zadaniem jest weryfikacja Programu Stażu  

i jego powiązanie z efektami kształcenia na danym kierunku oraz nadzór nad przebiegiem Stażu  

w odniesieniu do potrzeb Stażysty/ki i rozwoju kompetencji oraz w odniesieniu do Zaleceń Rady  

z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości kształcenia (Dziennik Urzędowy unii europejskiej 

2014/C 88/01) dostępnymi na stronie internetowej pod adresem: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=PL (dalej 

Zalecenia). 

10) Student/ka - studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów kierunków: Analityka medyczna 

(jednolite magisterskie), Fizjoterapii (I, II stopień), Ratownictwa medycznego (I stopnia) 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

11) Staże - praktyczna forma szkolenia przewidziana w projekcie dla studentów dwóch ostatnich 

semestrów kierunków kształcenia praktycznego: Analityka medyczna (jednolite magisterskie), 

Fizjoterapia (I,II stopnia) oraz Ratownictwo medyczne (I stopnia) Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, realizowaną zgodnie z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 10.03.2014  

nr 2014/C88/01  

12) Stażysta/ka - student lub studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie studiów stacjonarnych 

na kierunku Analityka Medyczna, studiów stacjonarnych I lub II stopnia na kierunku Fizjoterapia 

lub studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne realizujący/a kształcenie 

na kierunkach objętych wsparciem w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019, który/a 

uzyskał/a pozytywną ocenę w procesie rekrutacyjnym i został/a zakwalifikowany/a do udziału w 

projekcie. 

13) Projekt – projekt pt. „PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie” realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie na podstawie 

umowy o dofinansowanie Projektu.  

14) Umowa uczestnictwa – umowa zawarta przez Realizatora Projektu z Uczestnikiem/czką Projektu 

określająca ogólne zasady realizacji wsparcia. 

15) Trójstronna umowa stażowa - umowa zawarta pomiędzy Realizatorem Projektu, Pracodawcą  

i Stażystą/ką, określająca szczegółowe zasady realizacji Stażu i wynagrodzenia/stypendium  

Stażysty/ki, obowiązki Pracodawcy i Stażysty/ki oraz wynagrodzenia dla Opiekuna Stażysty/ki  

ze strony Pracodawcy zawarta w ramach Projektu, zwana dalej Umową. 

16) Pracodawca - podmiot gospodarczy/instytucja, która uczestniczy w Projekcie poprzez przyjęcie 

Stażysty/ki na Staż i przydzielenie mu Opiekuna/ki. 

17) Dzienniczek Stażu - dokument potwierdzający przebieg realizacji Stażu prowadzony przez 

Stażystę/kę i Opiekuna Stażu ze strony Pracodawcy, na podstawie którego następuje wypłata 

Wynagrodzenia/stypendium stażowego określonego w trójstronnej umowie stażowej 

18) Harmonogram wsparcia – dokument, w którym Staż jest ujęty w dniach, godzinach i liczbie 

godzin  

19) Program Stażu - dokument zawierający cel, czas i termin Stażu, nazwę działu i stanowiska,  

w ramach którego Stażysta/ka zdobędzie doświadczenie, zakres zadań, rodzaj uzyskanych 

kompetencji związanych z efektami kształcenia na danym kierunku 

20) Wynagrodzenie stażowe - wynagrodzenie wypłacane Stażyście/ce przez Realizatora Projektu  

ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego Projektu z tytułu odbywania Stażu w kraju. 
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21) Stypendium stażowe – stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania wypłacane 

Stażyście/ce przez Realizatora Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego 

Projektu z tytułu odbywania Stażu za granicą. 

22) Strona internetowa Projektu – serwis internetowy zawierający szczegółowe informacje 

dotyczące Projektu, dostępny na stronie internetowej umlub.pl w zakładce Fundusze Europejskie, 

Projekty realizowane w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

23) Zalecenia – Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 10.03.2014 nr 2014/C88/01 w sprawie ram 

jakości kształcenia (Dziennik Urzędowy unii europejskiej 2014/C 88/01) dostępnymi na stronie 

internetowej pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= 

CELEX:32014H0327(01)&from=PL 

 

§2 

Zakres wsparcia 

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 

1) organizację Staży krajowych dla studentów/tek kierunków analityka medyczna (dwa ostatnie 

semestry studiów jednolitych magisterskich), fizjoterapia (dwa ostatnie semestry studiów I i II 

stopnia), ratownictwo medyczne (dwa ostatnie semestry studiów I stopnia) oraz Staży 

zagranicznych dla studentów/tek kierunku fizjoterapia (dwa ostatnie semestry studiów I i II 

stopnia), 

2) materiały zużywalne niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych  

(tj. fartuchy, rękawiczki jednorazowe, obuwie medyczne, maseczki jednorazowe), 

3) wynagrodzenie stażowe wypłacane Stażyście za realizację Stażu w kraju,  

4) stypendium stażowe wypłacane Stażyście za realizację Stażu za granicą, 

5) środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w przypadku Stażu zagranicznego,  

6) ubezpieczenie Stażysty na czas Stażu (NNW, OC, KL (w przypadku Staży zagranicznych) oraz 

dodatkowo ze względu na charakter zadań stażowych, m.in. ekspozycji zawodowej na zakażenie 

wirusem HIV, WZW)  

7) pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich (określonych przepisami prawnymi i w zakresie 

adekwatnym do miejsca odbywania Stażu), 

8) zaświadczenie o odbyciu Stażu, 

9) referencje potwierdzające nabycie określonych kompetencji, 

10) pokrycie rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania (szczegółowe warunki 

określone w § 5), 

 

§3 

Organizacja wsparcia 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny dla Uczestnika/czki.  

2. W ramach Projektu realizowane będą Staże krajowe i zagraniczne: 

1) Staże krajowe dla studentów/tek ostatnich dwóch semestrów kierunku Analityka medyczna-  

21 miejsc stażowych,  

2) Staże krajowe dla studentów/tek ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia kierunku 

Ratownictwo medyczne- 30 miejsc stażowych, 

3) Staże krajowe dla studentów/tek ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia kierunku 

Fizjoterapia- 78 miejsc stażowych, 

4) Staże zagraniczne dla studentów/tek ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia kierunku 

Fizjoterapia- 10 miejsc stażowych. 
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3. Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie Staż w wymiarze 240 godzin, w trybie ciągłym, zachowując 

wymiar minimum 20 godzin w tygodniu, Staż może trwać maksymalnie 12 tygodni. 

4. Rekrutacja w projekcie będzie cykliczna, do dwóch edycji Stażu, początek XI.2017 do IX.2018 i X.2018 -

do momentu wyczerpania zaplanowanego limitu miejsc, przy czym Staże będą organizowane 

systematycznie w miarę napływu zgłoszeń i kwalifikacji kandydatów. 

5. Staże będą realizowane na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Organizatorem projektu, 

Uczestnikiem/czką projektu i Pracodawcą przyjmującym na Staż. 

6. Staże będą realizowane u pracodawców krajowych i zagranicznych zgodnie z ustalonym 

harmonogramem i Programem Stażu bezpośrednio związanymi z efektami kształcenia na danym 

kierunku, z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

7. Pracodawca wyznaczy Opiekuna Stażysty/ki, którego rolą będzie m.in.: przygotowanie stanowiska 

pracy dla Stażysty/ki, przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy Stażysty/ki, nadzorowanie 

wypełniania listy obecności i dzienniczka stażu, zapoznanie Stażysty/ki z obowiązkami i warunkami 

pracy, przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego oraz BHP, bieżące przydzielanie zadań, nadzór  

i odbiór zadań realizowanych przez Stażystę/kę, weryfikacja zgodności przebiegu Stażu z Programem 

Stażu, informowanie Organizatora o przebiegu Stażu, udzielanie pomocy i wskazówek w trakcie 

odbywania Stażu, przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji Stażu oraz 

przygotowanie opinii/referencji po odbytym Stażu, konsultacje i pomoc w trakcie odbywania Stażu 

przez Stażystę/kę, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze Stażystą/ką. 

8. Organizator wyznaczy Opiekunów merytorycznych projektu, którzy będą odpowiedzialni za 

opracowanie Programu Stażu oraz właściwy dobór miejsca Stażu w celu zapewnienia w toku 

realizowanych zadań możliwości praktycznego wykorzystania efektów kształcenia na danym kierunku 

studiów. 

9. Organizator zobowiązuje się do realizacji Staży zgodnie z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 

10.03.2014 nr 2014/C88/01 oraz prowadzenia stałego monitoringu Staży pod kątem gwarantowania 

ich wysokiej jakości. 

10. Wszystkim Uczestnikom/czkom zostanie zapewnione ubezpieczenie na czas realizacji Stażu (NNW, OC, 

KL (w przypadku Staży zagranicznych) oraz dodatkowo ze względu na charakter zadań stażowych, m.in. 

ekspozycja zawodowa na zakażenie wirusem HIV i WZW), pokrycie kosztów niezbędnych badań 

lekarskich (określonych przepisami prawnymi i adekwatnych do miejsca odbywania Stażu), materiały 

zużywalne niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych, pokrycie rzeczywiście 

poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania (warunki zostały szczegółowo określone  

w §5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).  

11. Każdy Uczestnik/czka otrzyma opinię oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie Stażu. 

12. Uczestnikom/czkom Staży krajowych będzie wypłacane wynagrodzenie stażowe za realizację Stażu. 

Uczestnikom/czkom Staży zagranicznych przysługują środki na pokrycie kosztów utrzymania  

i zakwaterowania - stypendium stażowe 

13. Wynagrodzenie/stypendium stażowe będzie wypłacane Stażyście jedynie za godziny faktycznie 

przepracowane na Stażu.  

14. Warunkiem zaliczenia Stażu jest 80% obecność Uczestnika/czki Projektu na Stażu (tj. min. 192 godziny 

Stażu), potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności w dzienniczku Stażu oraz 

przystąpienie do testów/ankiet, o których mowa w § 7 pkt.2 ppkt. f. 

15. Uczestnik/czka informuje Koordynatora projektu oraz Opiekuna Stażu o planowanej nieobecności na 

Stażu. Istnieje możliwość ustalenia terminu odrobienia nieobecności na Stażu.  

16. Podstawą ustalenia nieobecności Uczestnika/czki jest lista obecności stanowiąca integralną część 

dzienniczka Stażu. 
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17. W przypadku przerwy w odbywaniu Stażu powstałej na skutek choroby Stażysty/ki, Staż będzie 

kontynuowany po ustaniu choroby, co może spowodować wyznaczenie nowego terminu zakończenia 

Stażu, jednak nie dłuższego niż 12 tygodni od dnia rozpoczęcia Stażu i nie później niż do 30.11.2018r. 

18. Za okres przerwy, o której mowa w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Stażysta/ka nie otrzymuje 

Wynagrodzenia/stypendium stażowego. 

19. Przerwanie Stażu przez Stażystę/kę wymaga zgody Realizatora Projektu i Pracodawcy, wyrażonej na 

piśmie. 

20. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Stażysty/ki z odbywania Stażu na Stażystę/ke jest możliwe 

nałożenie obowiązku zwrotu poniesionych koszów przypadających na Uczestnika/czkę projektu, o ile 

koszty te zostaną uznane za niekwalifikowalne przez Instytucje Pośredniczącą - Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju - stronę umowy o dofinansowanie realizacji projektu  

21. Student/ka, który w ramach Projektu odbył Staż, nie może brać udziału w kolejnych rekrutacjach do 

udziału we wsparciu realizowanym w ramach Projektu. 

22.  Informacje o projekcie, regulamin projektu wraz z załącznikami (tj. formularz zgłoszeniowy, deklaracja, 

oświadczenia, wniosek o refundację kosztów dojazdu i zakwaterowania) dostępny będzie na stronie 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie- umlub.pl, w zakładce Fundusze Europejskie, Projekty 

realizowane w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz w Biurze Projektu. 

 

§ 4 

Kryteria rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

1. Projekt skierowany jest do 139 (92K i 47 M) Studentów/ek dwóch ostatnich semestrów studiów 

kierunków: Analityka medyczna (jednolite magisterskie), Fizjoterapia (I, II stopień), Ratownictwo 

medyczne (I stopień) dwóch kolejnych lat akademickich (2017/18, 2018/19), którzy z własnej inicjatywy 

wyrażą chęć udziału w projekcie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

1) złożenie kompletu dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji: formularz zgłoszenia udziału 

(zał. nr 1), oświadczenie Uczestnika/czki Projektu (zał. nr 2), 

2) spełnienie wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie opisanych w pkt.1, podpisanie 

deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 3), umowy uczestnictwa (zał. nr 4) i umowy 

trójstronnej, 

3) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, 

4) pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Projektu i w Biurze Karier Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

4. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub przysłać pocztą tradycyjną do Biura Karier - 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, parter, pok. 13. 

5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim w sposób czytelny. 

6. Złożenie kompletnych dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem zamiaru udziału w projekcie  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji celów rekrutacji  

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych/RODO). 

7. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych od Kandydata nie stanowi zobowiązania Organizatora do 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
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8. Udział w Stażu podejmowany jest na podstawie wyników przeprowadzonego przez Organizatora 

postępowania rekrutacyjnego. 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Procedura rekrutacji Uczestników/czek obejmować będzie: 

1) dostarczenie przez Kandydata dokumentów zgłoszeniowych, 

2) weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną złożonych zgłoszeń, po pozytywnej weryfikacji 

kwalifikację Uczestnika/czki do Projektu w oparciu o kryteria kwalifikowalności. 

11. Komisja rekrutacyjna przed uruchomieniem Staży dokona weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych  

w celu zakwalifikowania i ustalenia podstawowej i rezerwowej (w przypadku nadmiaru kandydatów) 

listy Uczestników/ek.  

12. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji biorąc pod uwagę: 

1) Kryteria formalne: 

a) kompletność i poprawność dokumentów zgłoszeniowych 

b) przynależność do grupy docelowej 

c) nie korzystanie ze wsparcia w ramach Programu Erasmus Plus+ 

d) w przypadku Staży zagranicznych wymagana jest potwierdzona certyfikatem lub 

zaświadczeniem znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B) lub języka narodowego 

kraju Stażu  

2) Kryteria premiujące: 

a) średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku (premiowanie 

najlepszych) - gdy jednakowe oceny, będzie decydowała kolejność zgłoszeń (warunek 

dodatkowy punktowany: średnia arytmetyczna z ocen: powyżej 2,00-0 pkt, powyżej  

3,00-1 pkt, powyżej 4,00- 2 pkt) 

b) niepełnosprawność (warunek dodatkowy punktowany 0/1 pkt) 

3) Kryterium pomocnicze: 

a) kolejność zgłoszeń 

13.  O zakwalifikowaniu Kandydata decydują: liczba uzyskanych punktów z oceny wg kryterium 

premiującego a w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej osób decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

14.  Kandydat z listy rezerwowej będzie kwalifikowany do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji 

osoby z listy podstawowej (przed rozpoczęciem Stażu). 

15.  Wszyscy Uczestnicy/czki zakwalifikowani do Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani 

o wynikach posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej osobiście, telefonicznie, mailem lub listownie. 

16. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do poinformowania Organizatora 

czy podtrzymują chęć uczestnictwa w projekcie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wynikach 

rekrutacji. 

17. Każdy z zakwalifikowanych do Projektu Kandydatów potwierdzi spełnienie kryteriów   

kwalifikowalności poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 3) oraz Umowy 

uczestnictwa (zał. nr 4). 

18. Uczestnicy/czki Projektu zostaną obligatoryjnie skierowani przez Organizatora na badania lekarskie, 

w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na obycie Stażu. Koszty badań lekarskich 

ponosi Organizator. Uczestnik/czka musi wykonać badania lekarskie i otrzymać zaświadczenie  

lekarskie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem Stażu. Niedopełnienie tego obowiązku może 

skutkować niedopuszczeniem do odbywania Stażu. 

19. Uczestnicy/czki Projektu zostaną obligatoryjnie ubezpieczeni w zakresie NNW, OC, KL (w przypadku 

Staży zagranicznych) oraz dodatkowo ze względu na charakter zadań stażowych, m.in. ekspozycji 

zawodowej na zakażenie wirusem HIV, WZW. Koszty ww. ubezpieczenia ponosi Organizator. 
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20. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu realizacji Stażu przed planowanym dniem ich 

rozpoczęcia w przypadku wystąpienia poważnych problemów organizacyjnych i/lub technicznych, 

powodujących brak możliwości lub utrudnienie w zorganizowaniu Stażu.  

21. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu rozpoczęcia realizacji Stażu będzie niezwłocznie 
przekazana Uczestnikowi/czce w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną  

 

§ 5 

Zasady zwrotu kosztów zakwaterowania oraz kosztów dojazdu 

1. Zasady zwrotu kosztów zakwaterowania: 

1) Zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania Stażysty/ki przysługuje osobom, 

które są Uczestnikami/czkami Staży krajowych i ich miejsce zamieszkania jest w odległości nie 

mniejszej niż 50 km od miejsca odbywania Stażu. 

2) Zwrot kosztów zakwaterowania odbywa się na wniosek Stażysty/ki, na zasadzie refundacji 

rzeczywiście poniesionych wydatków (zał. nr 5) 

3) W celu rozliczenia i zwrotu kosztów zakwaterowania niezbędne jest złożenie przez Stażystę/kę: 

a) prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację kosztów zakwaterowania (zał. nr 5) i  

b) umowy najmu i potwierdzenia zapłaty za najem, lub 

c) oryginału faktury lub rachunku wystawionego na Uczestnika/czkę Projektu z informacją, że 

płatność została dokonana 

4) Zaleca się zawieranie umów najmu dokładnie na okres wynikający ze Stażu. W przypadku umów 

najmu lub dowodów wpłaty obejmujących okres dłuższy niż okres Stażu, kwota refundacji będzie 

naliczana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu stażowego. 

5) Projekt zakłada zwrot kosztów zakwaterowania w maksymalnej kwocie 728 zł za miesiąc. 

6) Łączna refundacja kosztów zakwaterowania nie może przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel 

w budżecie Projektu. 

2. Zasady zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji Staży krajowych: 

1) Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na wniosek Stażysty/ki, na zasadzie refundacji rzeczywiście 

poniesionych wydatków. 

2) Podstawową formą podróży będzie podróż publicznymi/zbiorowymi środkami transportu, chyba 

że z powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej 

formy podróży.  

3) W przypadku dojazdu pociągiem kwalifikowalny będzie koszt biletów (tam i z powrotem) II klasy 

obowiązującym na danym obszarze.  

4) Zwrot kosztów dojazdu przysługuje zarówno Stażystom/kom poruszającym się komunikacją 

miejską na terenie aglomeracji gdzie odbywa się Staż jak również tym Stażystom/kom, których 

miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce odbywania Stażu. 

5) Stażystom/kom, których miejsce zamieszkania jest w odległości nie mniejszej niż 50 km od 

miejsca odbywania Stażu i korzystających z zakwaterowania przysługuje zwrot kosztów dojazdu 

za jednorazowy dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania Stażu i z powrotem w 

wysokości nieprzekraczającej  134,00 zł. 

6) Stażystom/kom, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce odbywania Stażu  

i niekorzystających z zakwaterowania przysługuje zwrot kosztów dojazdu za codzienny dojazd  

z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania Stażu i z powrotem w wysokości nieprzekraczającej  

840,00 zł. 

7) Stażystom/kom, których miejsce zamieszkania  jest w odległości nie mniejszej niż 50 km od 

miejsca wykonywania Stażu i korzystających z zakwaterowania oraz Stażystom/kom 

mieszkających  
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w miejscu odbywania Stażu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za codzienny dojazd z miejsca 

zamieszkania/zakwaterowania do miejsca odbywania Stażu i z powrotem komunikacją miejską  

w wysokości nieprzekraczającej  47,75 zł/miesiąc. 

8) Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego lub 

prywatnego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych lub biletu 

okresowego.  

9) Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na podstawie udokumentowanego kosztu przejazdu na danej 

trasie i potwierdzonej obecności na stażu, czyli przysługuje Uczestnikowi/czce za dzień, w którym 

faktycznie uczestniczył/a w stażu.  

10) Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem 

zamieszkania i miejscem stażu.  

11) Zaleca się zakup biletu okresowego w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów 

pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.  

12) W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu okresowego Uczestnikom/czkom Projektu 

przysługuje cała wartość biletu okresowego o ile nie przekracza wartości obliczonej na podstawie 

kosztów biletów jednorazowych w danym okresie i mieści się w wyznaczonym limicie 

(47,75/miesiąc), w przeciwnym razie zwrot jest ograniczany do wartości obliczonej na podstawie 

kosztów biletów jednorazowych lub do przyznanego limitu.  

13) W przypadku zwrotu kosztów dojazdu na podstawie biletów jednorazowych Uczestnikom/czkom 

Projektu przysługuje cała wartość biletów jednorazowych o ile nie przekracza wartości biletu 

okresowego w danym okresie i mieści się w wyznaczonym limicie (47,75/miesiąc), w przeciwnym 

razie zwrot jest ograniczany do wartości biletu okresowego lub do przyznanego limitu.  

14) Jeśli bilet okresowy obejmuje okres dłuższy niż okres odbywania Stażu, kwota refundacji będzie 

naliczana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu stażowego. 

15) W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu na Staż niezbędne 

jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu: 

a) prawidłowo wypełnionego Wniosku o refundację kosztów dojazdu na staż krajowy (zał. nr 7) 

b) kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) z każdego dnia uczestnictwa w Stażu 

najtańszymi środkami transportu (bilety MPK, bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS 

itp.) na danej trasie. W przypadku ich nieczytelności Organizator Projektu nie zrefunduje 

kosztów dojazdu. 

c) kserokopii biletu okresowego komunikacji miejskiej i/lub potwierdzenia zakupu zasilenia 

biletu okresowego. Okres ważności biletu okresowego powinien pokrywać się z okresem 

realizacji Stażu. Wysokość refundacji kosztów przejazdu wyliczana jest proporcjonalnie do 

ilości dni Stażu, jeżeli czas trwania Stażu przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie 

okresowym. 

16) Przewiduje się możliwość zwrotu kosztu dojazdu samochodem prywatnym, jednakże tylko 

do wysokości kosztu biletu najtańszego środka transportu na danej trasie (tj. bilety MPK, bilety 

kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS itp.). W tym przypadku zwrot kosztów będzie możliwy 

po dostarczeniu przez Uczestnika/czkę Projektu:  

a) wypełnionego Wniosku o refundację kosztów dojazdu na staż krajowy (zał. nr 7),  

b) oświadczenia Uczestnika/czki o korzystaniu z własnego samochodu (zał. nr 8),  

c) umowy użyczenia samochodu - jeśli właścicielem/współwłaścicielem samochodu nie jest 

Uczestnik/czka (zał. nr 9),  

d) ewidencji przebiegu pojazdu (zał. nr 10) 
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e) zaświadczenia przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie (zał. nr 11). 

W przypadku, gdy przewoźnik odmówi wydania zaświadczenia, należy przedłożyć wydruk ze 

strony internetowej przewoźnika wskazujący na cenę biletu na danej trasie.  

17) Organizator dopuszcza dojazd łączonymi środkami transportu (np. komunikacja publiczna – 

samochód prywatny) 

3. Zasady zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji Staży zagranicznych: 

1) Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na wniosek Uczestnika/czki, na zasadzie refundacji 

rzeczywiście poniesionych wydatków,  

2) Projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu Stażysty/ki na Staż za granicą, który jest realizowany poza 

miejscem zamieszkania Stażysty/ki w kwocie nieprzekraczającej 1500,00 zł/Stażystę/kę 

3) Zwrot przysługuje Uczestnikom/czkom, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce 

odbywania Stażu. 

4) Podstawową formą podróży będzie podróż publicznymi/zbiorowymi środkami transportu, chyba 

że z powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej 

formy podróży.  

5) W przypadku dojazdu pociągiem kwalifikowalny będzie koszt biletów (tam i z powrotem) II klasy 

obowiązującym na danym obszarze.  

6) W uzasadnionych przypadkach np. braku komunikacji transportem zbiorowym, możliwe będzie 

skorzystanie z innych form komunikacji włącznie z kosztami podróży samolotem oraz transferu  

z lotniska i na lotnisko. Przy czym maksymalny koszt refundacji to 1500 zł/Stażystę/kę , w tym do 

200 zł na transfer. 

7) W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu na Staż zagraniczny 

niezbędne jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu: 

a) wypełnionego Wniosku o refundację kosztów dojazdu na staż zagraniczny (zał. nr 6) 

b) kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) publicznymi środkami transportu (bilety 

kolejowe II klasy, bilety samolotowe, bilety komunikacji miejskiej, krajowej  

i międzynarodowej itp.) na danej trasie. Bilety muszą dotyczyć okresu, w którym realizowany 

jest Staż. Bilety powinny być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich nieczytelności 

Organizator Projektu nie zrefunduje kosztów dojazdu.  

8) W przypadku załączenia do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu dokumentów w walucie obcej, do 

wyliczenia kwoty zwrotu kosztów przyjmuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego 

zakończenie stażu. 

9) Przewiduje się możliwość zwrotu kosztu dojazdu samochodem prywatnym, jednakże tylko 

do wysokości kosztu biletu najtańszego środka transportu na danej trasie (tj. bilety MPK, bilety 

kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS itp.). W tym przypadku zwrot kosztów będzie możliwy 

po dostarczeniu przez Uczestnika/czkę Projektu: 

a) wypełnionego Wniosku o refundację kosztów dojazdu na staż zagraniczny (zał. nr 6), 

b) oświadczenia Uczestnika/czki o korzystaniu z własnego samochodu (zał. nr 8), 

c) umowy użyczenia samochodu - jeśli właścicielem/współwłaścicielem samochodu nie jest 

Uczestnik/czka (zał. nr 9), 

d) ewidencji przebiegu pojazdu (zał. nr 10), 

e) zaświadczenia przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie (zał. nr 11). 

W przypadku, gdy przewoźnik odmówi wydania zaświadczenia, należy przedłożyć wydruk  

ze strony internetowej przewoźnika wskazujący na cenę biletu na danej trasie 

10) Organizator dopuszcza dojazd łączonymi środkami transportu (np. komunikacja publiczna – 

samochód prywatny). 
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4. Zwrot kosztów dojazdu na staż krajowy lub zagraniczny oraz zwrot kosztów zakwaterowania odbędzie 

się na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnymi na stronie projektu 

lub w biurze Organizatora. 

5. Wniosek o refundację kosztów dojazdu i/lub kosztów zakwaterowania należy składać niezwłocznie 

jednak nie później niż do 30 dni od zakończenia wsparcia.  

6. Wypłata dokonywana jest po zatwierdzeniu wniosków przez Organizatora, przelewem na konto 

wskazane przez Uczestnika/czki. 

7. Zwrot kosztów dojazdu na staż krajowy lub zagraniczny i zwrot kosztów zakwaterowania będzie 

prowadzony do wyczerpania limitu posiadanych przez Organizatora środków finansowych 

przewidzianych na ten cel.  

 

§ 6 

Zasady monitoringu Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności własnoręcznym 

podpisem na liście obecności, która stanowi integralną część dzienniczka umiejętności nabytych na 

Stażu. 

2. Przed rozpoczęciem Stażu przeprowadzone zostaną obligatoryjnie testy/ankiety psychologiczne oraz 

rozmowy doradcze dotyczące wyboru ścieżki rozwoju zawodowego przez Uczestnika/czkę Projektu. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb monitoringu 

realizacji wskaźników Projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez Organizatora, 

Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie oraz do wypełniania innych 

dokumentów w tym: testów kompetencji przed i po zakończeniu Stażu oraz ankiet ewaluacyjnych 

służących zbadaniu stopnia satysfakcji z odbytego Stażu celem prawidłowej realizacji Projektu. 

4. Przekazania Organizatorowi, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, danych 

dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

5. Udostępnienie Organizatorowi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu na rynku pracy. 

6. Uczestnik/czka zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych 

osobowych, niezbędnych Organizatorowi, do rejestracji w systemie monitorowania Uczestników/czek 

oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących powyższego, nie później niż  

w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 

7. Uczestnik/czka zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich 

dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do: 

1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

2) otrzymania materiałów zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków 

stażowych, 

3) objęcia opieką i nadzorem ze strony Opiekuna Stażu, 

4) otrzymania wynagrodzenia stażowego za realizację Stażu krajowego, 

5) otrzymania stypendium stażowego za realizację Stażu zagranicznego, 

6) otrzymania środków na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w przypadku Stażu 

zagranicznego, 
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7) ubezpieczenia na czas Stażu, 

8) pokrycia kosztów niezbędnych badań lekarskich, 

9) możliwości wpisania informacji o odbyciu Stażu w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów 

10) otrzymania opinii po zakończeniu Stażu potwierdzającej nabycie określonych kompetencji oraz 

zaświadczenia o ukończeniu Stażu, 

11) zwrotu kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w przypadku Staży krajowych i zwrotu kosztów 

dojazdu w przypadku Staży zagranicznych 

2. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, 

2) przestrzegania postanowień umowy uczestnictwa w projekcie, 

3) przekazania Organizatorowi kompletu dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do 

udziału w Projekcie,  

4) przystąpienia do udziału w projekcie, 

5) udziału w Stażu w wyznaczonych terminie, godzinach i miejscu,  

6) uczestnictwa w 80% czasu trwania Stażu (tj. min. 192 godziny), przystąpienia do testów/ankiet 

psychologicznych dotyczących wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, udziału w rozmowach 

doradczych, testów kompetencji przed i po zakończeniu Stażu oraz ankiet ewaluacyjnych 

służących zbadaniu satysfakcji z odbytego Stażu, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/czek,  

7) punktualności i rzetelnego przygotowywania się do zadań realizowanych na Stażu zgodnie  

z poleceniami Opiekuna Stażu,  

8) uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: 

podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów zużywalnych, wypełniania 

dziennika stażowego oraz złożenia sprawozdania ze Stażu oraz innych dokumentów wskazanych 

przez Organizatora, a związanych z realizacją Projektu,  

9) niezwłocznego poinformowania o nieobecności na Stażu lub rezygnacji ze Stażu,  

10) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i kontaktowych,  

11) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz regulaminu pracy obowiązującego w miejscu 

odbywania Stażu,  

12) posiadania aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych oraz zaświadczenia o szczepieniu 

WZW typu B 

13) niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia, informowania 

Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu u Pracodawcy 

14) dbania o dobry wizerunek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Pracodawcy 

15) dostarczenia do Biura Projektu w terminie do 30 dni po zakończeniu Stażu, sprawozdania  

z przebiegu Stażu z informacją o wykonywanych czynnościach i nabytych umiejętnościach w 

trakcie odbywania Stażu podpisanego przez Opiekuna Stażysty/ki ze strony Pracodawcy oraz 

Pracodawcę 

16) nie nawiązywania z Pracodawcą dodatkowego, innego niż niniejsza Umowa, stosunku prawnego, 

na podstawie którego będzie odpłatnie wykonywał/a pracę rodzajowo tożsamą z zakresem 

realizowanego stażu 

17) podczas trwania stażu, a także po jego zakończeniu bezterminowo do bezwzględnego 

nieujawniania zarówno przy wykonywaniu obowiązków w trakcie realizacji Stażu, jak i poza nim, 

informacji dotyczących: czynności i osób będących stroną umowy przed podpisaniem umowy lub 

związanych z zawarciem umowy z Pracodawcą i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości bez 

których ujawnienia nie jest możliwe należyte wykonywanie zawartej przez Pracodawcę umowy 

lub informacji dotyczących osób, które nie są stroną umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy 

Ustawa  
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o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016, poz. 1764) przewiduje ujawnienie takich 

czynności 

18) podczas trwania Stażu, a także po jego zakończeniu bezterminowo do zachowania w ścisłej 

tajemnicy wszystkich informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych, 

organizacyjnych oraz wszelkich danych osobowych Pracodawcy, uzyskanych w związku  

z wykonywaniem obowiązków w trakcie Stażu, nieujawnionych przez Pracodawcę do publicznej 

wiadomości (tajemnica przedsiębiorstwa) 

19) udostępnienia i przekazania Organizatorowi, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału  

w projekcie, danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału  

w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji, a w ciągu  

3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy, 

3. Uczestnik/czka oświadcza, że został/a poinformowany/na, iż projekt „PracticalMED activity- wysokiej 

jakości Staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

i akceptuje jego postanowienia. 

5. Uczestnik/czka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na 

zdjęciach i nagraniach wideo dokumentujących przebieg Stażu w ramach projektu „PracticalMED 

activity- wysokiej jakości Staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zgoda obejmuje 

m.in. takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej Organizatora: www.umlub.pl 

oraz na kanałach informacyjnych dotyczących projektu oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych projektu. Uczestnik/czka dopuszcza również możliwość przetwarzania 

swojego wizerunku poprzez kadrowanie. 

6. Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika/czki z listy w przypadku gdy ww. narusza postanowienia 

Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, zawiadamiając o tym pisemnie na podany przez niego 

adres zamieszkania. Zwrot korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika/czkę adres 

zamieszkania traktowany będzie jako skuteczne doręczenie zawiadomienia. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu mogą wynikać z ważnych 

przyczyn osobistych lub z przyczyn zdrowotnych/działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane 

Uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji ze Stażu, Uczestnik/czka jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Organizatora o tym fakcie.  

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki na jego miejsce jest przyjmowana pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. W przypadku odmowy wzięcia udziału w Stażu przez tę osobę do udziału w zadaniu jest 

kwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Stażysty/ki z odbywania Stażu na Stażystę/ke jest możliwe 

nałożenie obowiązku zwrotu poniesionych koszów przypadających na Uczestnika/czkę projektu o ile 

koszty te zostaną uznane za niekwalifikowalne przez Instytucję Pośredniczącą - Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju - stronę umowy o dofinansowanie realizacji projektu.  
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu  

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory 

wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego w sądzie 

właściwym dla siedziby Organizatora. 

6. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

 

 

 

 

Data, podpis sporządzającego 

 

 

 

Data, podpis zatwierdzającego 

 

 

 

Data, podpis zatwierdzającego 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia udziału 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu 

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 4. Umowa uczestnictwa 

Załącznik nr 5. Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania 

Załącznik nr 6. Wniosek o refundację kosztów dojazdu na Staż zagraniczny  

Załącznik nr 7. Wniosek o refundację kosztów dojazdu na Staż krajowy 

Załącznik nr 8. Oświadczenie Uczestnika/czki o korzystaniu z własnego samochodu 

Załącznik nr 9. Umowa użyczenia samochodu  

Załącznik nr 10. Ewidencja przebiegu pojazdu  

Załącznik nr 11. Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie  


