
 

 

Harmonogram realizacji i rozliczenia STAŻY ZAGRANICZNYCH w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”  

ETAP 1 – czerwiec 2015 

1. Podpisanie umowy o organizację i odbycie stażu, przedstawienie programu stażu, kopii polis NNW + OC, karty EKUZ 
2. Wypłata zaliczki (I rata świadczenia pieniężnego wg kwoty zapisanej w umowie) pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w pkt.1.  

Przelew zaliczki nastąpi pod  warunkiem skompletowania dokumentów przez całą grupę wyjazdową w ramach projektu na dzień podpisania umowy (15 osób). 

ETAP 2 – lipiec 2015 

1. Realizacja stażu. 
2. Prowadzenie Miesięcznej listy obecności – LIPIEC 2015 (dokument powinien zostać podpisany przez studenta, opiekuna stażu i osobę reprezentującą 

pracodawcę). Oryginał dokumentu przesyłamy pocztą na adres Biura Projektu. 

ETAP 3 – sierpień 2015 

1. Realizacja stażu. 
2. Prowadzenie Miesięcznej listy obecności – SIERPIEŃ 2015 (dokument powinien zostać podpisany przez studenta, opiekuna stażu i osobę reprezentującą 

pracodawcę). Oryginał dokumentu przesyłamy pocztą na adres Biura Projektu. 
3. Wypłata II raty świadczenia pieniężnego nastąpi po zweryfikowaniu, czy do Biura Projektu dotarła Miesięczna lista obecności za miesiąc LIPIEC i SIERPIEŃ. 

Przelew zaliczki nastąpi pod  warunkiem skompletowania dokumentów przez całą grupę wyjazdową w ramach projektu  
na dzień podpisania umowy (15 osób). 

ETAP 4 – wrzesień 2015 

1. Realizacja stażu. 
2. Prowadzenie Miesięcznej listy obecności – WRZESIEŃ 2015 (dokument powinien zostać podpisany przez studenta, opiekuna stażu i osobę reprezentującą 

pracodawcę). 
3. Uzyskanie Zaświadczenia o odbyciu stażu (dokument powinien zostać podpisany przez opiekuna stażu lub osobę reprezentującą pracodawcę, powinien posiadać 

pieczęć firmową). 
4. Sporządzenie Sprawozdania z wyjazdu i przekazanie go do Biura Projektu. 
5. Wypłata III raty świadczenia pieniężnego nastąpi po zweryfikowaniu, czy do Biura Projektu dotarły wszystkie wymagane dokumenty  

tj. Miesięczna lista obecności za miesiąc WRZESIEŃ, Zaświadczenie o odbyciu stażu, Sprawozdanie z wyjazdu. Przelew zaliczki nastąpi pod  warunkiem 
skompletowania dokumentów przez całą grupę wyjazdową w ramach projektu na dzień podpisania umowy (15 osób).                        


