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Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty – szczegóły 

 Opiekunowi stażu przysługuje, zgodnie z Regulaminem organizacji staży w ramach 

projektu „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: 

bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” wynagrodzenie 

za sprawowanie opieki nad maksymalnie 10 Uczestnikami/czkami projektu w trakcie 

trwania stażu w formie refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia w kwocie 

402,40 zł/osoba (2,39 zł/godz.) w przypadku opieki nad stażystą/tką odbywającym/ą 

staż w wymiarze 168 godz./m-c oraz w kwocie 285,70 zł/osoba (2,38 zł/godz.) 

w przypadku opieki nad stażystą/tką odbywającym/ą staż w wymiarze 120 godz./m-c. 

 

Jeśli wyrażają Państwo chęć skorzystania z powyższego wynagrodzenia-refundacji: 

1 - należy wypełnić umowę znajdującą się na stronie projektu o dane Państwa 

Jednostki i dane opiekuna, wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać w miejscach 

przewidzianych dla Jednostki i opiekuna oraz dostarczyć pocztą lub przekazać 

do doręczenia stażyście do naszego Biura CN-201 najpóźniej do końca pierwszego 

miesiąca odbywania stażu przez stażystę/tkę, 

 

2 - następnym krokiem jest złożenie wniosku o refundację – w terminie po pierwszym 

zakończonym miesiącu odbywania stażu przez stażystę/tkę - w którym to przedstawią 

Państwo listę Uczestników/czek projektu, wraz z przydzielonym opiekunem stażu, 

wskażą liczbę godzin opieki nad Uczestnikami/czkami projektu w miesiącu oraz określą 

Państwo wysokość przysługującej kwoty do refundacji (stawki w przypadku wymiarów 

120/168 godz. stażu znajdują się w ww. umowie i w pierwszym punkcie tego 

dokumentu), 

 

3 - Do ww. wniosku należy załączyć notę obciążeniowa wystawioną przez Państwa 

księgowość (jest to podstawa do przelewu kwoty na konto Państwa Jednostki). Nota 

w treści tytułu powinna zawierać nazwę projektu oraz wskazanie okresu sprawowania 

opieki nad Uczestnikami/czkami projektu, za który przysługuje refundacja i oczywiście 

właściwą kwotę do zrefundowania. 

Dane KUL do noty: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-

950 Lublin, NIP 7120161005. 

 

 Refundacja nastąpi w terminie do maks. 10 dni kalendarzowych od złożenia 

prawidłowych i kompletnych dokumentów. 

 

Jeśli nie wyrażają Państwo chęci skorzystania z powyższego wynagrodzenia – refundacji: 

1 - prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia z informacją o rezygnacji, w formie 

dokumentu do naszego biura, lub e-mailowo na adres stazebnism@kul.pl. 

http://www.kul.pl/dokumenty-zgloszeniowe,17875.html

