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Procedura udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu 
„Interdyscyplinarny Program Stażowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Zgodnie z §8, pkt 9 Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie  „Interdyscyplinarny Program 

Stażowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” udział we wsparciu w postaci stażu jest płatny 
w wysokości do kwoty 2 220,00 PLN brutto-brutto za realizację pełnych 120 godzin stażowych.  

2. Zgodnie z §8 pkt 11 Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie  „Interdyscyplinarny Program 
Stażowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” każdemu Stażyście przysługuje refundacja 
kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych badań lekarskich do kwoty 155,00 PLN brutto. 

 
§2 

Zasady udzielania wsparcia 
1. Zgodnie ze standardami dotyczącymi kosztów w projekcie zawartymi w Regulaminie konkursu  

nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17, Stażyście przysługuje wynagrodzenie 18,50 PLN brutto 
za godzinę zadania stażowego wypłacane miesięcznie proporcjonalnie do zrealizowanych godzin zadań 
stażowych. 

2. Wynagrodzenie stażowe wyniesie maksymalnie 2 220,00 PLN brutto (18,50 PLN x 120 godzin) 
za realizację pełnych 120 godzin zadań stażowych. 

3. Wynagrodzenie stażowe: 

 podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu (jeżeli nie ma innych tytułów 
rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych),  

 podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
z innego tytułu),  

 jest w całości zwolnione od podatku. 
4. Realizator Projektu zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia stażowego w systemie miesięcznym 

za faktycznie zrealizowane godziny stażowe w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez 
Studenta pełnej dokumentacji stażowej w Biurze Projektu potwierdzającej zrealizowane godziny. 

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia stażowego jest zatwierdzenie przez Realizatora Projektu pełnej 
dokumentacji stażowej (listy obecności, potwierdzenia zapisów Studenta w Dzienniku Stażu, raport 
końcowy z realizacji Stażu). 

6. Płatności będą dokonywane pod warunkiem posiadania przez Realizatora Projektu środków finansowych 
przekazywanych przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu. 

7. Każdemu Stażyście przysługuje refundacja kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych badań 
lekarskich do kwoty 155,00 PLN brutto. Warunkiem otrzymania refundacji jest dostarczenie do Biura 
projektu dokumentu potwierdzającego wydatek. Zwrot poniesionych kosztów następuje na wskazane 
przez Studenta konto bankowe. 

8. W celu otrzymania należnego wsparcia Studenci zobowiązani są do podania kont bankowych. 
9. Realizator Projektu jest zobowiązany ponadto do ubezpieczenia NNW Stażysty. 
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10. Zgodnie ze standardami dotyczącymi kosztów w projekcie zawartymi w Regulaminie konkursu  

nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17, Opiekunowi Stażysty przysługuje wynagrodzenie 28,25 PLN brutto-
brutto za godzinę opieki nad Stażystami, przy czym pełna stawka przysługuje za wykonywanie czynności 
związanych z opieką nad co najmniej 10 Stażystami realizującymi obowiązki stażowe. W pozostałych 
wypadkach wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby stażystów. 

11. Wynagrodzenie Opiekuna Stażysty przyznane za nadzorowanie jednego Stażysty wyniesie 
338,40 PLN brutto-brutto (2,82 PLN x 120 godzin). 

12. Refundacja wynagrodzenia Opiekuna Stażu nastąpi po zakończonym Stażu przez Stażystę/Stażystów 
w oparciu o Notę księgową dla Realizatora Projektu wystawioną przez Pracodawcę w terminie do 7 dni 
od dnia zakończenia Stażu. 

13. Warunkiem refundacji wynagrodzenia Opiekuna Stażu jest zatwierdzenie przez Realizatora Projektu 
pełnej dokumentacji stażowej (listy obecności, potwierdzenia zapisów Studenta w Dzienniku Stażu, 
raport końcowy z realizacji Stażu). 

14. Projekt w ramach którego udzielane jest wsparcie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym. 

 
§3 

Postanowienia końcowe 
1. Student ubiegający się o wsparcie finansowe oraz zwrot poniesionych kosztów jest zobowiązany do 

respektowania zasad niniejszej Procedury.  
2. O sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą decyduje Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 

w Łodzi w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.  
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 02.10. 2017 roku.  

 
   
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr  1 – Zgoda na przekazywanie środków pieniężnych na osobiste konto bankowe 
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Załącznik nr  1 – Zgoda na przekazywanie środków pieniężnych na osobiste konto bankowe 

 

 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko 

 
………………………………………………... 
 
………………………………………………... 
Adres zamieszkania 

 
 

Oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi mojego 
wynagrodzenia stażowego i innych należnych mi świadczeń pieniężnych wynikających z mojego udziału 
w projekcie „Interdyscyplinarny Program Stażowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 
na osobiste konto bankowe: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Nazwa banku i numer oddziału 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres banku 
 
 
 

             Pełny numer konta bankowego 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do zawiadomienia Realizatora projektu na piśmie o wszelkich zmianach 
dotyczących podanych wyżej informacji. 
 
 
 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

Miejscowość i data Czytelny podpis Studenta 

 

                          


