
 
Umowa nr POWR.03.01.00-00-S164/17 

Tytuł Projektu: PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zał.5  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

Dane Stażysty/ki:       Lublin, dnia ………………………….. r. 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………….. 
(miejsce stałego zamieszkania) 

 

…………………………………………………….. 
(PESEL) 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA 
(dla uczestników/ek projektu odbywających staż poza miejscem zamieszkania1) 

Oświadczam, że w związku z odbywaniem stażu krajowego poza miejscem zamieszkania (min 50 km od 

miejsca zamieszkania) w ramach projektu „PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-

S164/17/00 w: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i dokładny adres Pracodawcy) 

poniosłem/am koszty zakwaterowania2 w ramach odbywania stażu w okresie: …………………………………….. 
               (termin odbywania stażu od-do) 

w wysokości …………………………. PLN, słownie …………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym proszę o przelanie powyższej kwoty na rachunek bankowy: 

nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

numer rachunku: __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

Do wniosku załączam3 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że płatność za ww. zakwaterowanie nastąpiła w formie przelewu/gotówką* 

 

…………………………………………………………………………. 

Podpis Uczestnika/czki Projektu 

*Niepotrzebne skreślić  

                                                           
1 Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 W przypadku umów najmu lub dowodów wpłaty obejmujących okres dłuższy niż okres stażu, kwota refundacji będzie naliczana 
proporcjonalnie. Koszty zakwaterowania należy wyliczyć w następujący sposób: miesięczny koszt najmu : liczbę dni w miesiącu : 
liczbę osób korzystających jednocześnie z najmu x liczba dni stażu (liczona od pierwszego do ostatniego dnia stażu łącznie z dniami 
wolnymi od pracy). W przypadku umów zawartych wyłącznie na czas stażu należy wpisać łączną kwotę wynikającą z realizacji 
przedmiotu tej umowy. Projekt zakłada zwrot kosztów zakwaterowania w maksymalnej kwocie 728 zł za miesiąc. 
3 W przypadku gdy Stażysta/ka mieszka w hotelu, hostelu, bursie lub schronisku do niniejszego wniosku załącza: oryginał faktury 
lub rachunku wystawionego na Stażystę/kę. W przypadku gdy Stażysta/ka mieszka w wynajętym mieszkaniu lub pokoju do 
niniejszego wniosku załącza: umowę najmu i potwierdzenie zapłaty.  



2 

 

 

 

(Wypełnia Organizator) 

 

Na podstawie złożonych dokumentów akceptujemy do wypłaty Uczestnikowi/czce projektu  

kwotę ………………………………. zł. 

 

 

………………………………………………………………………… 

(data i podpis przedstawiciela Organizatora Projektu) 

 


