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UMOWA NR  05/59/2018/SP2_REF/…. 
NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I DOJAZDÓW  

zawarta w dniu ……….. r. w Poznaniu pomiędzy Politechniką Poznańską, z siedzibą w Poznaniu, Pl. M. 
Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, NIP 777-00-03-699, REGON 000001608, 

w imieniu której działa: 

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski - Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, 
na którym jest realizowany projekt pt. „Wysokiej jakości program stażowy fundamentem dla 
Studentów kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwanego dalej „Projektem”, 
zwaną dalej Refundującym, 
a Panem/Panią………, będący/cą uczestnikiem projektu  pt. „Wysokiej jakości program stażowy 
fundamentem dla Studentów kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej” zamieszkały/ła:   
…………………………………………. 
zwanym dalej Uczestnikiem projektu.  
1. Uczestnik projektu uzyskał prawo do refundacji niektórych kosztów, określonych szczegółowo 

w niniejszej umowie, ponoszonych przez siebie w ramach i w związku z odbywaniem stażu, na 
który skierowany został przez Refundującego w ramach projektu pt. „Wysokiej jakości program 
stażowy fundamentem dla Studentów kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej”. 

2. Koszty podlegające refundacji to: 
a) koszty zakwaterowania studenta: kwota rzeczywista, ale nieprzekraczająca kwoty 430,00 PLN 

brutto za pełen miesiąc kalendarzowy realizacji stażu;  
b) koszty zakwaterowania absolwenta nie będącego zamieszkałym w Poznaniu i w miejscowości 

do 50 km od miejsca stażu : kwota rzeczywista, ale nieprzekraczająca kwoty 430,00 PLN 
brutto za pełen miesiąc kalendarzowy realizacji stażu;  

c) koszty komunikacji miejskiej lub aglomeracyjnej związanej z dojazdem i powrotem 
do i z miejsca realizacji stażu dla stażystów uprawnionych do korzystania z ulgi -50%: kwota 
rzeczywista, ale nieprzekraczająca kwoty 99,50 PLN brutto za pełen miesiąc kalendarzowy 
realizacji stażu; 

d) koszty komunikacji miejskiej lub aglomeracyjnej dla stażystów nieuprawnionych 
do korzystania z ulgi: kwota rzeczywista, ale nieprzekraczająca kwoty 199,00 PLN brutto 
za pełen miesiąc kalendarzowy. 

e) bilet komunikacji zbiorowej nie aglomeracyjnej  (BKZ) umożliwiający dojazd do miejsca 
realizacji stażu (PKP, autobusowy) 

3. Warunkiem refundacji przez Refundującego kosztów wskazanych w punkcie 2a jest spełnienie 
przez Uczestnika projektu łącznie następujących warunków: 
a) Uczestnik projektu  skierowany został przez Refundującego do odbywania stażu w ramach 

Projektu w miejscowości innej niż: 
• miasto Poznań, 
• miejsce zamieszkania Uczestnika Projektu; 
• miejscowości należące do aglomeracji poznańskiej; 
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b) Uczestnik projektu przedłoży wraz z dokumentami wskazanymi w § 10 pkt. 2) podpunkt h) 
„Regulaminu staży studenckich organizowanych w ramach projektu Wysokiej jakości program 
stażowy fundamentem dla Studentów kierunku Transport na WMRiT Politechniki 
Poznańskiej” dokument księgowy (rachunek lub fakturę): 
• za zakwaterowanie w miejscowości odbywania stażu wystawiony na Uczestnika 

projektu ze wskazaniem terminu zakwaterowania Uczestnika wraz z potwierdzeniem 
dokonania  zapłaty przez Uczestnika projektu 

• i/lub opłacony dokument potwierdzający fakt zakupu biletów komunikacji      
miejskiej/podmiejskiej (rachunek lub faktura) w okresie i ilości (dojazd/powrót raz 
dziennie na trasie:  miejsce realizacji stażu - miejsce zakwaterowania)  koniecznej 
do prawidłowej  realizacji stażu. 

• bilet komunikacji zbiorowej (BKZ) umożliwiający dojazd do miejsca realizacji stażu (dla 
biletu na przejazd komunikacją PKP warunek to bilet II klasy uwzględniający posiadane 
przez Uczestnika projektu zniżki); 

W przypadku korzystania z refundacji kosztów zakwaterowania refundacja BKZ obejmuje 
tylko  2 sztuki  biletów na trasie: miejsce zamieszania/Poznań - miejsce zakwaterowania na 
stażu; termin BKZ:  jeden dzień przed i jeden dzień po dacie wskazanej u umowie trójstronnej 
na realizację Stażu. 
 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do poniesienia kosztów podlegających refundacji z własnych 
środków w pełnej wysokości, nawet w przypadku przekroczenia wysokości kwoty maksymalnej 
możliwej refundacji. 

5. Każdemu Uczestnikowi projektu, który spełni warunki zgodnie z punktem 3, Refundujący 
zobowiązuje się do refundacji kosztów wskazanych w punkcie 2 przy ograniczeniu czasowym 
wskazanym w punkcie 6 oraz punkcie 8. Kwoty refundacji na dany miesiąc oblicza się 
każdorazowo proporcjonalnie w przypadku czasu trwania stażu krócej niż pełen miesiąc 
kalendarzowy. 

6. Refundacja kosztów jest zasadna tylko w czasie trwania projektu, tj. do dnia 2019.10.31. 
7. Refundacja kosztów jest dokonywana na wskazane konto Uczestnika projektu nr 

… …… …… …… …… …… …… . 
8. Od dnia złożenia kompletu dokumentów wskazanych w punkcie 3 litera b) Refundujący ma 14  

dni na dokonanie refundacji kwoty poniesionych wydatków wykazanych w punkcie 2, 
nieprzekraczającej kwot maksymalnych, Uczestnikowi projektu na konto wskazane w punkcie 7. 

 
 

 Uczestnik projektu: Refundujący: 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 

ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZACA REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA/DOJAZDÓW 
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 dotyczy  trójstronnej umowy  stażowej  
dla studentki/a………………….. 

 
Refundacja obejmuje koszty (niepotrzebne skreślić): 
1. Zakwaterowania:          tak    /  nie 

Refundacja kosztów zakwaterowania w miejscowości ………………….. 
 w terminie od ……………….do…………… 
Załączam dokument potwierdzający poniesione koszty nr : ……………………………………. 
Załączam potwierdzenie poniesienia kosztów zakwaterowania:………………………………. 
 
2. Dojazdu do  i z miejscowości  realizacji stażu :          tak    /  nie 

Trasa biletu……………………………… 
Termin  przejazdu do miejsca realizacji stażu………………………….. 
Termin  przejazdu z miejsca realizacji stażu do miejsca stałego zamieszkania………………………….. 
Załączam dokument potwierdzający poniesione koszty nr : ……………………………………. 
Załączam potwierdzenie poniesienia kosztów :………………………………. 
 
3. Bilety komunikacji zbiorowej, na cykliczne przejazd pomiędzy miejscem zamieszkania miejscem  
realizacji stażu, w trakcie realizacji staży (nie dotyczy biletów aglomeracji m. Poznania):    tak    /  nie 
Trasa biletu……………………………… 
Liczba przejazdów………………. w miesiącu ………………………….. 
Załączam dokument potwierdzający poniesione koszty nr : ……………………………………. 
Załączam potwierdzenie poniesienia kosztów :………………………………. 
 
4. Bilety komunikacji zbiorowej  dla aglomeracji m. Poznania  :          tak    /  nie 
Miejsce realizacji stażu ………………….  
Liczba przejazdów………………. w miesiącu ………………………….. 
Liczba przejazdów………………. w miesiącu ………………………….. 
Liczba przejazdów………………. w miesiącu ………………………….. 
Załączam dokument potwierdzający poniesione koszty nr : ……………………………………. 
Załączam potwierdzenie poniesienia kosztów :………………………………. 
 
Niniejszym potwierdzam prawidłowość złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym:    
 
                                                             …………………………………………………………….. 

(Czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Uczestnika Stażu ) 
 

Akceptacja kierownika projektu 
 

……………………………………………………. 


