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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZAKWATEROWANIA  

w ramach projektów „STAŻE NA START” i „STAŻE NA START II…” realizowanych w latach 2018-2021 

1. W ramach projektów „STAŻE NA START” i „STAŻE NA START II…” Stażyści/tki mają możliwość uzyskania 

dofinansowania kosztów zakwaterowania, pod warunkiem, że Staż będzie realizowany w odległości 
powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (zameldowania, tj. miejsca stałego pobytu) uczestnika/czki Stażu. 

2. Dofinansowanie kosztów zakwaterowania jest dobrowolne i następuje na podstawie wniosku (wniosek Z) 
złożonego przez Studenta/kę. 

3. Przy podejmowaniu decyzji o zasadności refundacji takiego wydatku Realizator Projektu bierze pod uwagę 
proporcję ilości dni, w których Student/ka zaangażowany/a jest w realizację zajęć na Uczeni do ilości dni, w 

których Student/ka musi pojawić się u Pracodawcy (zgodnie z harmonogramem). Informacje w tym 

zakresie Student/ka udziela w formie załączonego oświadczenia (oświadczenie Z1). 

4. Realizator Projektu dokona zwrotu kosztów zakwaterowania osobom, u których liczba dni zaangażowanych 

w realizację zajęć na Uczelni w stosunku do liczby dni zaangażowanych w realizację Stażu nie przekroczy 
wskaźnika 60% - [(l. dni zaangażowanych na Uczelni/l. dni zaangażowanych na Stażu)*100 ≤ 60%] 

5. Jednocześnie dofinansowanie do kosztów zakwaterowania nie jest udzielane, jeżeli w ramach Projektu 

udzielane jest dofinansowanie do dojazdu środkami komunikacji publicznej lub własnym środkiem 
transportu. 

6. Wniosek o dofinansowanie kosztów zakwaterowania wraz z wymaganymi dokumentami należy 
dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych, po zakończeniu miesiąca, którego rozliczenie dotyczy, do 

Biura Projektów „STAŻE NA START” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 

pok. 308E, 53-345 Wrocław, w godz. 9.00-15.00. 

7. Dofinansowanie kosztów zakwaterowania nie może przekroczyć kwoty 1200,00 pln brutto miesięcznie 

i jest realizowane jako refundacja wydatku poniesionego i udokumentowanego przez Studenta/kę. 

8. Rozliczenie poniesionych kosztów dotyczących zakwaterowania możliwe jest na podstawie: 

 Wniosku o dofinasowanie kosztów zakwaterowania (wniosek Z) wraz z: 

 Kserokopią umowy najmu mieszkania/pokoju/akademika, zawartą pomiędzy 
Najmującym a Studentem/tką, wyłącznie na potrzeby i czas realizacji Stażu, 

poświadczoną przez Studenta/kę za zgodność z oryginałem, 

 Oświadczeniem Studenta/ki, iż częstotliwości dni stażowych jest większa niż dni 
nauki na Uczelni w danym tygodniu (oświadczenie Z1), 

 Fakturą/rachunkiem za każdy miesiąc najmu i/lub potwierdzeniem dokonania 
płatności. 

8. Umowa najmu musi zawierać minimum następujące zapisy: miejsce i datę zawarcia umowy, określenie 

stron, dokładny opis lokalu (np. adres lokalu, ilość pokoi, piętro), wysokość czynszu oraz elementów 
składowych czynszu, koszty eksploatacji, sposób uiszczania zapłaty/czynszu przez osoby najmujące (na 

podstawie faktury/rachunku/noty księgowej, lub że potwierdzeniem zapłaty będzie dowód dokonania 
płatności np. potwierdzenie przelewu), czas trwania umowy, warunki wypowiedzenia umowy, prawa i 

obowiązki stron (np.  brak prawa do podnajmowania lokalu osobom trzecim), podpisy stron oraz cel 
najmu, jakim jest realizacja Stażu u pracodawcy w ramach projektu „STAŻE NA START - ……” lub 

„STAŻE NA START II-...” nr POWR.03.01.00-00-S…./17 realizowanego przez Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

9. Realizator Projektu informuje, iż rozliczenie kosztów zakwaterowania następować będzie po przedłożeniu 
wszystkich wymaganych dokumentów, na podane przez Studenta/kę konto bankowe. Rozliczenia 

dokonywane są jedynie w formie przelewu bankowego. 

http://www.cwb.ue.wroc.pl/

