
 

 

 
„Krok w zawodową przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO  WL na lata 2014-2020 w zakresie Osi 

Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. 

                                                                                                             

.....................................................                                      Janów Lubelski, dn............................ 
            (Imię i nazwisko stażysty) 

 

...................................................... 
               (adres zamieszkania) 

 

...................................................... 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAŻOWEGO 
 

Zwracam się z prośbą o przyznanie i wypłatę stypendium stażowego w ramach 

projektu ”Krok w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

Oświadczam, że w okresie od dnia ….………..…...……. do ……..….....………….. 

uczestniczyłem/-am w stażu, który odbywał się  w ……………………………………………. 

.......................................................................................................................................... 

zgodnie z zapisami umowy nr…..………….….. w łącznym wymiarze ….…….. godzin.  

 

Proszę o przekazanie mojego stypendium stażowego na wskazany rachunek bankowy: 

Nr rachunku bankowego:............................................................................................................. 

Nazwa Banku: ............................................................................................................................ 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ..................................................................... 

Adres zamieszkania właściciela rachunku bankowego:………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………….      ..................................................... 

(podpis rodzica /opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)                       (podpis Wnioskującego  - stażysty) 

 
Adnotacje Biura Projektu 

 
Osoba wnioskująca spełnia / nie spełnia * warunki do otrzymania stypendium stażowego za 

ww. okres. Przyznano stypendium stażowe w wysokości …………………………..zł 

 
Sprawdzono kwalifikowalność przyznania stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem staży w projekcie 

”Krok w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

                                                                                       Zatwierdził…………………………………… 

                                                                                                                    (data i podpis) 



 

 

 
„Krok w zawodową przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO  WL na lata 2014-2020 w zakresie Osi 

Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. 

                                                                                                             

.....................................................                                      Janów Lubelski, dn............................ 
            (Imię i nazwisko stażysty) 

 

...................................................... 
               (adres zamieszkania) 

 

...................................................... 

 
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ 
 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na staż w ramach projektu ”Krok          

w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Oświadczam, że w okresie od dnia ….………..…...……. do ……..….....………….. 

uczestniczyłem/-am w stażu, który odbywał się  w ……………………………………………. 

........................................................................................................................................., tj. poza 

miejscem mojego zamieszkania. Liczba dni odbywania stażu wynosiła………..……., a liczba 

dni dojazdu………..……. Koszt dziennego przejazdu najtańszym środkiem transportu           

z miejscowości zamieszkania do miejsca stażu i z powrotem wynosił…………... W związku 

z odbywaniem stażu poniosłem/-am koszty dojazdu w wysokości ……………………… 

Proszę o przekazanie kwoty za zwrot kosztów dojazdu na staż na wskazany rachunek 

bankowy we wniosku o przyznanie stypendium stażowego. 

 

…………………………………………….      ..................................................... 

(podpis rodzica /opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)                       (podpis Wnioskującego  - stażysty) 

 
Adnotacje Biura Projektu 

 
Osoba wnioskująca spełnia / nie spełnia * warunki do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu za 

ww. okres. Przyznano zwrot kosztów dojazdu w wysokości …………………………..zł 

 
Liczba dni stażu Liczba dni dojazdu Koszt dziennego dojazdu Kwota do wypłaty 

 

 

   

 
Sprawdzono kwalifikowalność przyznania zwrot kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów 

dojazdu na staże realizowane w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

                                                                                       Zatwierdził…………………………………… 

                                                                                                                    (data i podpis) 



 

 

 
„Krok w zawodową przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO  WL na lata 2014-2020 w zakresie Osi 

Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. 

                                                                                                             

 


