Załącznik nr 6

Wniosek o refundację kosztów uzupełniających
stażu zawodowego/praktyki zawodowej
1. Praktykant/ka/Stażysta/ka może otrzymać zwrot poniesionych kosztów uzupełniających
związanych z odbywaniem stażu zawodowego/praktyki zawodowej zgodnie ze swoimi
potrzebami, w tym kosztów przejazdu do miejsca odbywania praktyki/stażu, kosztu badań
lekarskich, ubezpieczenia i innych.
2. Wniosek składa się do Organizatora stażu/praktyki nie później niż 10 dni od zakończenia
praktyki zawodowej/stażu zawodowego na wzorze określonym poniżej.
3. Zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania praktyki/stażu przysługuje
Praktykantowi/tce/Stażyście/Stażystce
w
sytuacji,
gdy
miejsce
zamieszkania
Praktykanta/tki/Stażysty/Stażystki położone jest w innej miejscowości niż miejscowość, w
której odbywa się staż/praktyka, a dojazd na staż/praktykę odbywa się publicznymi środkami
transportu.
4. Refundacja kosztów dojazdu przysługuje Praktykantowi/tce/Stażyście/Stażystce tylko za dni,
w których Praktykant/tka/Stażysta/Stażystka uczestniczył/a w stażu/praktyce. Obecność
będzie weryfikowana na podstawie listy obecności.
5. Podstawą zwrotu kosztów dojazdu jest załączenie do wniosku kompletu czytelnych biletów
przejazdowych pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem realizacji stażu/praktyki,
zawierające cenę, datę oraz godzinę wystawienia.
6. W przypadku przedstawienia biletu(ów) okresowego/ych (dopuszcza się przedstawienie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem) refundacja jest obliczana proporcjonalnie do ilości
dni stażu/praktyki zgodnie z listą obecności według wzoru: koszt biletu/ilość, na jaki został
wydany (np. 30 w przypadku biletu miesięcznego) x ilość dni odbytego/ej stażu/praktyki.
7. Dopuszcza się dojazd prywatnym środkiem transportu, jednak w takim przypadku do wniosku
należy dołączyć oświadczenie przewoźnika, według wzoru poniżej, o wysokości kosztów
przejazdu na trasie od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji stażu/praktyki publicznym
środkiem transportu. Refundacja zostanie przyznana do wysokości tych kosztów z
uwzględnieniem przysługujących ulg.
8. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów badań lekarskich, ubezpieczenia lub innych
do wniosku należy dołączyć kopię faktury/dowodu zapłaty z adnotacją „zapłacono”. W
przypadku braku adnotacji zapłacono należy dołączyć potwierdzenie płatności, np.
potwierdzenie przelewu.
9. W przypadku uczestników niepełnoletnich wniosek podpisuje także opiekun prawny.
10. Refundacja będzie następowała przelewem w terminie 14 dni od złożenia prawidłowo
wypełnionego
wniosku
na
rachunek
bankowy
wskazany
przez
Praktykanta/tkę/Stażystę/Stażystkę.

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
STAŻU ZAWODOWEGO/PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Imię i nazwisko Stażysty/tki/Praktykanta/tki: …………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….……………….…………………….…….………
Miejsce odbywania stażu/praktyki: ……………………………………………………………………………………………..
Termin: odbywania stażu/praktyki: ……………………………………………………………………………………………..
Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów uzupełniających stażu zawodowego/praktyki zawodowej
zgodnie z poniższą kalkulacją w zakresie (niewłaściwie skreślić):
1. Kosztów dojazdu:
publicznym środkiem transportu*/prywatnym środkiem transportu*
*niewłaściwe skreślić
Data
Opis trasy (tam-powrót)
Środek transportu

Kwota brutto

Razem
W przypadku korzystania z prywatnego środka transportu w kolumnie „kwota brutto” należy wpisać
kwotę wynikającą z oświadczenia przewoźnika pomniejszoną o przysługujące ulgi.
2. Kosztów badań lekarskich:
Data badania lekarskiego: ………..…………………………………………………….……………...……………………
Koszt badania: ……………………..……………………………….……………………………………………………………..
Do wniosku dołączam dokument(y) potwierdzający/e poniesienie kosztów badania lekarskiego.
3. Kosztów ubezpieczenia:
Zakres i termin ubezpieczenia: ………………………………………………………………………………………….
Koszt ubezpieczenia:………………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku dołączam dokument(y) potwierdzający/e poniesienie kosztów ubezpieczenia.
4. Kosztów innych
Przedmiot kosztu: …………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie poniesienia: ……………………………………………………………………………………………….
Wartość kosztu: ………………………………………………………………………………………………………………

ŁĄCZNA KWOTA DO ZWROTU ........................... zł (słownie: ………………………………………………………..)
Proszę o przelanie powyższej kwoty na rachunek bankowy o nr:
…………………………………………………….........................................................................................................
Do wniosku załączono*:
1. Bilety jednorazowe
2. Bilet(y) okresowy(e) – kopię
3. Oświadczenie przewoźnika
4. Dokumenty potwierdzające poniesienie pozostałych kosztów, tj.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niewłaściwe skreślić
Oświadczam, że podane we wniosku dane są prawdziwe.

…............................................................................
(data, czytelny podpis Stażysty/tki/Praktykanta/tki)

…............................................................................
(data, czytelny podpis opiekuna prawnego
Stażysty/tki/Praktykanta/tki)
dotyczy osób niepełnoletnich

................................................
(pieczęć firmowa przewoźnika)

........................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA

Oświadcza się, że koszt przejazdu na trasie:

...................................................................................................................................................................
(od miejscowości początkowej do miejscowości docelowej)
w jedną stronę (bilet normalny) wynosi .................... zł (słownie: ........................................................)
w jedną stronę (bilet ulgowy – ulga ………………………………………………..) wynosi .................... zł (słownie:
........................................................)

Cena przejazdu na ww. trasie jest jednakowa w obie strony.
Oświadczenie wydaje się na prośbę Pana/Pani ........................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika projektu) w celu przedłożenia Organizatorowi stażu/praktyki.

..........................................
(podpis)

