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Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty – szczegóły 
 
Opiekunowi stażu przysługuje, zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania staży w ramach 
projektu „Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku” wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad 
maksymalnie 10 Uczestnikami/Uczestniczkami projektu w trakcie trwania stażu w formie refundacji kosztu 
wynagrodzenia w kwocie nie wyższej niż 672,00 zł/osoba (2,80 zł/godz.). 
Opieka nad jednym stażystą obejmuje 80 godz./m-c stażu (miesiąc to 4 tygodnie), łącznie 240 godzin przez 
okres 12 tygodni.  
Kwota 672,00 zł/osoba dotyczy całego stażu (12 tygodni) i jest kwotą brutto brutto (obejmuje wynagrodzenie 
brutto wraz ze składkami ZUS po stronie pracodawcy i pracownika) 
 
Jeśli wyrażają Państwo chęć skorzystania z powyższej refundacji kosztów wynagrodzenia należy:  
 

1. Poinformować (pisemnie, np. mail’owo) koordynatora ds. staży ze strony ATH (dane kontaktowe w 
umowie o realizację stażu) lub kierownika projektu do 14 dni od rozpoczęcia sprawowania opieki nad 
stażystą. 

2. Złożyć wniosek o refundację (Załącznik 7 do Regulaminu organizacji i przeprowadzania staży, do 
pobrania na stronie projektu http://staz.ath.bielsko.pl/), w którym określą Państwo wysokość 
przysługującej kwoty do refundacji z tytułu opieki nad danym stażystą/stażystką z wyszczególnieniem 
kwoty netto, sumy składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy (z kwoty refundacji), dat przelewów. 

3. Dostarczyć stosowny dokument księgowy (nota obciążeniowa) wystawiony przez Państwa 
księgowość (jest to podstawa do przelewu kwoty na konto Państwa Zakładu). Nota w treści tytułu 
powinna zawierać nazwę projektu oraz wskazanie okresu sprawowania opieki nad stażystą/-
stażystami, za który przysługuje refundacja i właściwą kwotę do zrefundowania. 
Dane ATH do noty: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała 
 

Refundacja nastąpi w terminie do maks. 14 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowych i kompletnych 
dokumentów 
 
Refundacja może być wypłacana za każdy miesiąc kalendarzowy na podstawie liczby godzin stażu 
zrealizowanego przez stażystę/stażystkę w tym miesiącu (ww. dokumenty należy dostarczyć do 14 dni od 
dnia zapłacenie ostatniej składki za dany miesiąc kalendarzowy) lub jednorazowo po zakończonym stażu 
(ww. dokumenty należy dostarczyć do 14 dni od dnia zapłacenie ostatniej składki). O sposobie wypłaty (po 
każdym m-cu kalendarzowym lub jednorazowo) proszę powiadomić ATH do 14 dni od rozpoczęcia 
sprawowania opieki nad stażystą. 
 
W przypadku pytań proszę o kontakt z Kierownikiem projektu: 
dr inż. Dorota Więcek 
tel. 33 82 79 234 
e-mail: dwiecek@ath.bielsko.pl 


