
 
 

 

Załącznik do Uchwały  nr……../2017 Rady 

Powiatu Myślenickiego z dnia 30.08.2017 

 

 

Regulamin udziału w praktykach/stażach zawodowych i 
udzielania stypendiów w ramach realizacji projektów pn.:  

 

 

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy 
Zespole Szkół  w Dobczycach” 

- Nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0213/16 

oraz 

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie 
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) 

przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” 

- Nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0214/16 

 

 

 

 

 

 

 

Oś Priorytetowa 10 

Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
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§1 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Beneficjent projektów – Powiat Myślenicki z siedzibą przy ul. M. Reja 13, 32 – 400 

Myślenice 

2. Realizator projektów – Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach z 

siedzibą przy ul. Szkolna 20A, 32-410 Dobczyce lub Zespół Szkół Techniczno-

Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach z siedzibą przy ul. Żeromskiego 17, 32-

400 Myślenice 

3. Biuro projektu – miejsce przechowywania dokumentacji projektowej realizatora, obsługi 

uczestników projektu oraz innych podmiotów powiązanych z projektem wykorzystywane 

przez personel projektu do zarządzania projektem. Biura projektu znajdują się w Miejscach 

realizacji projektu zgodnie z ust. 4  

4. Miejsce realizacji projektu:  

Miejscem realizacji projektu są w szczególności:  

a) Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach z siedzibą przy ul. Szkolna 

20A, 32-410 Dobczyce  

b) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach z siedzibą 

przy ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice 

Ponadto projekt jest realizowany w: 

a) pozostałych szkołach Powiatu Myślenickiego kształcących zawodowo w zakresie branży 

elektryczno-elektronicznej (E) lub mechanicznej i górniczo-hutniczej (M), które mogą 

brać udział w realizowanych w ramach projektu zadaniach bądź ich części, 

b) zakładach pracy, do których zostali skierowani uczniowie odbywający praktykę/staż w 

ramach realizacji projektu.   
 
 

5. Regulamin – Regulamin udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania 

stypendiów stażowych w ramach realizacji projektów pn.: „Podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych 

w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół  w Dobczycach” oraz 

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum 

Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole 

Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”  

6. Projekt – projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych 

w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół  w Dobczycach.” lub projekt nr 

RPMP.10.02.02-12-0214/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i 

nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i 

górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”  
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7. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektów w ramach zaplanowanych 

działań rekrutacyjnych 

 

8. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za koordynację i realizację działań 

prowadzonych w ramach projektu w tym za nadzór nad procesem rekrutacji oraz za 

udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących działań szkoły w ramach projektów. 
 

9. Pracownik ds. nadzoru merytorycznego  – pracownik Wydziału Promocji, Strategii i 

Funduszy Europejskich  w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odpowiedzialny za 

nadzór nad realizacją projektu w sposób prawidłowy, terminowy i zgodny z zapisami 

umowy o dofinansowanie i innym dokumentami programowymi RPO WM na lata 2014-

2020 jak również aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej. 

 

10. Staż/praktyka – forma nabywania umiejętności praktycznych przez ucznia 

technikum/zasadniczej szkoły zawodowej w przedsiębiorstwie/u pracodawcy w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych, Okres realizacji stażu w projekcie wynosi minimum 150 i nie 

więcej niż 970 godzin. Za udział w stażu/praktyce uczestnik projektu może ubiegać się o 

stypendium. 

 

11. Stypendium za udział w stażu/praktyce – kwota środków możliwa do wypłacenia 

uczniowi za zrealizowany staż/praktykę, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016r. 

 

12. Wniosek – wniosek o przyznanie stypendium stażowego dla uczniów, ponadgimnazjalnych 

szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki w ramach projektu – wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

13. Dziennik stażu/praktyki – dokument potwierdzający odbycie stażu/praktyki oraz 

zrealizowanie założonego programu – wzór dziennika stażu/praktyki stanowi załącznik nr 2 

do Regulaminu  

 

14. Umowa o realizację stażu/praktyki - dokument zawarty pomiędzy, Realizatorem 

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, w której realizowany jest projekt, 

upoważnionego podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Myślenickiego , a uczestnikiem 

projektu i pracodawcą regulującym warunki odbywania stażu/praktyki u Pracodawcy w 

ramach projektu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu 

 

15. Opiekun stażu/praktyki - osoba prowadząca nadzór nad prawidłową realizacją 

stażu/praktyki z ramienia pracodawcy.  

 

16. Pracodawca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości 

prawnej, o której mowa w art. 33¹ k. c., prowadząca działalność gospodarczą, która 

odpowiada za przeprowadzenie stażu/praktyki zgodnie z przepisami prawa, niniejszym 

regulaminem oraz Umową o realizację stażu/praktyki. 

 

17. Komisja stypendialna – Komisja powołana przez Realizatora projektu w celu weryfikacji 

wniosków o przyznanie stypendium w składzie: Koordynator Projektu i osoba wskazana 

przez koordynatora z zespołu projektowego.  

 



 
 

 
4 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów stażowych w 

ramach realizacji projektów pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i 

nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-

Elektronicznej przy Zespole Szkół  w Dobczycach” oraz „Podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w 

branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-

Ekonomicznych w Myślenicach.” określa warunki organizacji i uczestnictwa w  

praktykach/stażach oraz zasady wypłacania stypendium za udział w stażu/praktyce. 

 

2. Zasady i proces rekrutacji do uczestnictwa ucznia w stażu/praktyce określa osobny regulamin 

przyjmowany osobno przez każdego z realizatorów.  

 

3. Regulaminy wspomniane w ust. 2 są ogólnodostępne w biurze projektu oraz na stronach 

internetowych realizatora i beneficjenta.  

 

4. Staże i praktyki realizowane w ramach projektów są zgodne z przepisami prawa 

obowiązującymi na terytorium RP, a w szczególności z Kodeksem pracy, Kodeksem 

cywilnym oraz innymi aktami prawnymi regulującymi zatrudnianie młodzieży w wieku 16-

18 lat.  

 

5. Realizowane projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 

zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

6. Każdy z projektów realizowany jest w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019 

 

§3 

Zakres wsparcia 

1. W ramach Projektów przewiduje się uruchomienie praktyk/staży dla uczniów z możliwością 

wypłaty stypendiów stażowych. 

2. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, koszty związane z realizacją praktyk/staży, 

współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

3. Zakres wsparcia dla uczestników obejmuje następujące formy wsparcia (zgodne z 

wnioskiem o dofinansowanie): 

a)    praktyki zawodowe organizowane u pracodawców dla uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych lub branżowych szkół I-go stopnia, 

b)   staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego 

praktycznego dla uczniów techników.  
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4. Okres realizacji praktyk/staży wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w 

odniesieniu do udziału jednego uczestnika w ww. formach wsparcia. 

5.  Za  udział  w  praktykach/stażach  uczestnicy projektu  otrzymują  stypendium.  Stypendium  

w  kwocie nieprzekraczającej 1.500,00 PLN brutto jest wypłacane za każde przepracowane 

150 godzin. Jeden uczeń może uczestniczyć w praktyce/stażu w wymiarze nie 

przekraczającym 970 godzin, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Kwota ta zawiera wszystkie pochodne od wynagrodzenia. 
 

6.  Na czas trwania praktyki/stażu zawierana jest pisemna umowa o realizację praktyki/stażu 

Umowa reguluje przede wszystkim wskazanie liczby godzin praktyki/stażu, okres realizacji 

i miejsce odbywania praktyki/stażu, wynagrodzenie uczestnika stażu, a także zobowiązanie 

do wyznaczenia Opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na praktykę/staż. 

 

7. W przypadku niepełnoletnich uczestników projektu umowę musi podpisać również rodzic 

bądź prawny opiekun uczestnika.  
 

8.  Praktyka/staż jest realizowana na podstawie ramowego programu stażu/praktyki.  

9. Każdy uczestnik projektu ma przydzielonego opiekuna z ramienia Pracodawcy. Na jednego 

Opiekuna praktyki/stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 

praktykantów/stażystów. 
 

10. Każdemu opiekunowi Stażu/praktyki będzie przysługiwało wynagrodzenie, w wysokości 

nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami 

wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą 

praktykantów/stażystów) ale nie więcej niż 500 zł brutto. Kwota ta zawiera wszystkie 

pochodne od wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do 

liczby godzin praktyki/stażu zrealizowanych przez uczniów. Wynagrodzenie przysługujące 

Opiekunowi stażu/praktyki jest wypłacane z tytułu wypełniania obowiązków, niezależnie 

jest natomiast od liczby uczniów, wobec których te obwiązki świadczy. 

 

11. Pracodawca może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów związanych z realizacją 

stażu, w tym związanych z zaangażowaniem opiekuna stażu oraz refundację kosztów 

zakupu odzieży roboczej, szkolenie BHP, koszty eksploatacji materiałów  i narzędzi. 

 

12. Realizator projektu zrefunduje koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, na podstawie 

Oświadczenia o poniesionych kosztach w związku ze zrealizowanym stażem/praktyką 

wystawionego w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia 

stażu. Koszty zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez Pracodawcę konto bankowe. 

Wzór Oświadczenia o poniesionych kosztach stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 
 

13. Staż/praktyka odbywa się w dniach i godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole 
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§ 4 

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 

 

1. Prawa i obowiązki uczniów uczestniczących w praktykach/stażach reguluje Regulamin 

udzielania stypendiów stażowych oraz zawarta z uczniem Umowa dot. realizacji 

praktyki/stażu. 

 

2. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktykach/stażach zobowiązani są do: 

 

a) sumiennego, starannego i terminowego wykonywania czynności i zadań objętych 

Ramowym programem stażu, 

b) przestrzegania ustalonego czasu odbywania praktyki/stażu zgodnie z ustalonym przez 

przedsiębiorcę harmonogramem czasu pracy, 

c) zrealizowania co najmniej 150 godzin praktyki/stażu, 

d) uzyskania zatwierdzenia Dziennika stażu/praktyki przez opiekuna stażu/praktyki i 

przedsiębiorcę/pracodawcę, 

e) otrzymania Certyfikatu odbycia stażu/praktyki. 

 

3. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwionej jedynie przyczynami zdrowotnymi bądź 

innymi zdarzeniami losowymi, nieobecności uczestnika projektu pod warunkiem, że 

każda nieobecność musi zostać odrobiona w innym terminie po indywidualnym ustaleniu 

z pracodawcą, zgodnie z Umową, stanowiącą zał. nr  3 do regulaminu.  

 

4. Nieobecność na stażu musi być zgłoszona i usprawiedliwiona przez stażystę/praktykanta 

najpóźniej do 3 dni roboczych. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest 

spełnienie łącznie następujących warunków: 

a. zwolnienie lekarskie (druk ZUS ZLA nie jest wymagany) lub dostarczenie 

pisemnego usprawiedliwienia wyjaśniającego przyczyny nieobecności Stażysty i 

przewidywany czas jej trwania, (w szczególności choroba, śmierć lub pogrzeb 

bliskiej osoby), 

b. bezzwłoczne przekazanie przez Stażystę informacji o swojej nieobecności 

Pracodawcy i Opiekunowi merytorycznemu stażu. 

 

 

5. W przypadku wystąpienia u stażysty/praktykanta godzin usprawiedliwionej nieobecności, 

czas trwania stażu wskazany w umowie zostaje wydłużony zgodnie z zapisami umowy § 

5 pkt.5 ( stanowiącej zał.nr 3 do regulaminu). W przypadku przekroczenia tego terminu, 

staż/praktyka nie zostanie zrealizowana, a stypendium stażowe nie zostanie wypłacone.   

 

6. Niezrealizowanie stażu w wymiarze 150 godzin, w terminie określonym w Umowie o 

staż, skutkuje uzyskaniem przez stażystę oceny niedostatecznej. Stażyście nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Realizatora projektu, w szczególności 

żądanie wypłaty stypendium stażowego. 

 

7. Nieusprawiedliwiona nieobecność stażysty w miejscu odbywania stażu skutkuje 

rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz brakiem możliwości 

składania wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu, o którym mowa w  § 2 

umowy. 

8. Po zakończeniu udziału w praktyce/stażu uczestnicy projektu otrzymują certyfikat 

ukończenia praktyki/stażu. 
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§ 5  

Rezygnacja i skreślenie z uczestnictwa w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika w realizacji stażu/praktyki zostanie on 

wykluczony z udziału z tych formach wsparcia oraz nie będzie brany pod uwagę w 

kolejnych planowanych do realizacji stażach/praktykach z wyjątkiem sytuacji, w których 

rezygnacja była spowodowana chorobą lub wypadkiem losowym. 

 

2. Uczestnik zobowiązany jest złożyć rezygnację wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej w 

Biurze projektu, w ramach którego realizuje staż/praktykę. W przypadku niepełnoletnich 

uczestników rezygnację musi podpisać również rodzic bądź pełnoletni opiekun uczestnika.  

 

3. Za dzień rezygnacji uznaje się dzień wpływu rezygnacji do Biura projektu.  

 

4. Uczestnik projektu realizujący staż/praktykę może zostać również skreślony z listy 

uczestników, co skutkuje przerwaniem realizacji stażu/praktyki w sytuacji wystąpienia 

jednego bądź kilku przypadków:  

 

a) naruszenia zasad uczestnictwa w stażach/praktykach regulowanych niniejszym 

regulaminem, 

b) naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy, BHP oraz wewnętrznych 

regulaminów obowiązujących z zakładzie pracy, w którym realizowany jest 

staż/praktyka, 

c) utraty statusu ucznia (jedynie z powodów dyscyplinarnych) szkoły ponadgimnazjalnej z 

terenu powiatu myślenickiego kształcącej zawodowo w branżach, których dotyczy 

realizowany projekt, 

d) nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania praktyki/stażu. 
 

§ 6  

Kontrola  

 

1. Uczeń przez cały okres trwania stażu/praktyki może zostać poddany kontroli w miejscu 

odbywania stażu przez zespół projektowy oraz wyznaczonych do tego pracowników 

Beneficjenta oraz inne osoby do tego uprawnione. 

 

2. Beneficjent oraz Realizator mają prawo sprawdzić wiarygodność danych 

przedstawionych przez uczestników stażu zawodowego, prosząc o dodatkowe dokumenty 

lub weryfikując dane w odpowiednich instytucjach. 

 

3. Każdy przypadek niezgodności, wykryty na etapie realizacji stażu, będzie rozpatrywany 

indywidualnie i może skutkować odebraniem prawa do ubiegania się o wypłatę 

stypendium stażowego. 
 

§ 7  

Zasady i tryb przyznawania stypendium za udział w stażu/praktyce 
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1. O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

 

a) w dniu rozpoczęcia wsparcia posiada status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 

branżowej/ technicznej/zawodowej dla młodzieży z branży elektryczno- elektronicznej 

(E) lub mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) na obszarze powiatu myślenickiego, 

b) podpisała umowę o realizację stażu/praktyki,  

c) odbyła staż, 

d) przedłożył/a wypełniony wniosek o przyznanie stypendium do Realizatora projektu, 

który powołuje Komisję stypendialną. 

 

2. Wniosek wypełniany jest po ukończeniu przez uczestnika projektu stażu/praktyki i w 

formie papierowej składany jest w Biurze Projektu nie później niż 10 dni roboczych od 

dnia zakończenia stażu/praktyki. Wnioski, które zostały dostarczone po tym terminie 

rozpatrywane będą negatywnie, co skutkować będzie odmową wypłaty stypendium za 

udział w stażu/praktyce. 

 

3. Załącznikami do wniosku są sporządzone zgodnie ze wzorami określonymi przez 

Realizatora projektu następujące dokumenty: 

 

a) kompletnie wypełniony, zawierający wszystkie konieczne podpisy Dziennik 

stażu/praktyki,  

b) kompletnie wypełniona, zawierająca wszystkie konieczne podpisy Karta czasu 

odbywania stażu/praktyki – wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu 

c) kompletnie wypełniony, zawierający wszystkie konieczne podpisy Certyfikat odbycia 

stażu/praktyki – wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu,  

d) w przypadku nieobecności dokumenty będące podstawą jej usprawiedliwienia. 

 

4. Weryfikacji wniosków wraz z załącznikami dokonuje Komisja stypendialna. 

 

5. Jeśli wniosek wraz z załącznikami nie jest kompletny lub zawiera uchybienia Komisja 

stypendialna jednokrotnie wzywa do jego uzupełnienia. 

 

6. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia 

wezwania do uzupełnienia, zostaje odrzucony i stypendium nie zostaje przyznane. 

 

7. Uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, w terminie 14 dni kalendarzowych zostaną 

powiadomieni o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium w formie pisemnej. 

 

8. Od decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium nie przysługuje odwołanie. 

9. Po zakończeniu weryfikacji wniosków zostaje sporządzony protokół, obejmujący listę 

osób, którym przyznano stypendium. 

 

10. Wysokość stypendium za udział w stażu/praktyce dla ucznia ustala się w kwocie 

wynikającej z umowy o realizację stażu/praktyki jednak nie przekraczającej 1500,00 

PLN brutto, które jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W 

przypadku realizacji stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość stypendium 

wyliczana jest proporcjonalnie. 

 

11. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o 

przyznanie stypendium za udział w stażu/praktyce ( załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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12. Termin wypłaty stypendium za udział w stażu/praktyce uzależniony jest od dostępności 

środków w budżecie projektu, jednak jeżeli środki te są dostępne, wypłata powinna 

nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia o przyznaniu stypendium.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy 

przekazywać do Zespołów Szkół i Biura projektu.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:  

 

a) Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, regulamin konkursu w ramach którego 

Projekt otrzymał dofinansowanie, a także przepisy wynikające z właściwych aktów 

prawa wspólnotowego i krajowego.  

 

b) Postanowienia umów o dofinansowanie projektów, których dotyczy niniejszy 

regulamin.  

 

3. Regulamin jest udostępniony do wglądu w Biurach projektów oraz na stronach 

internetowych Realizatorów i Beneficjenta.  

 

4. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji przez cały okres realizacji projektu.  

 

5. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

6. Interpretacje Regulaminu dokonane przez Beneficjenta lub Realizatorów projektu są 

ostateczne i wiążące.  

 

7. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:  

 

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium za udział w stażu/praktyce  

Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu/praktyki 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o realizację stażu/praktyki  

Załącznik nr 4 – Wzór karty czasu odbywania stażu/praktyki 

Załącznik nr 5 – Wzór certyfikatu odbycia stażu/praktyki  

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach  

 

  

 

 


