
     
      

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 
 
 

Nowe zasady rozlicze

 Student/zleceniobiorca/autor dzieła 
POKL.04.01.01-00-029/09 i  dostarcza
i finansowego rozliczenia zadania (
oświadczenie w przypadku opiekuna zakładowego
dni  przed rozpoczęciem zadania
zakończenia realizacji umowy swojej i opiekuna z zewn
 
 
 

Jako uczestnik Projektu 
że nieterminowe  dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów
przyczyną opóźnień w wypłacaniu wynagrodzenia, a 
wynagrodzenia za wykonaną

 
 
……………………………………………………………………………………………………………
 
 

Obowiązują

Studenci (praktyka, sta ż, zajęcia modernizowane
kwestionariusz osobowy (o ile uczestnicz

 

I . Przed rozpocz ęciem pracy (najpó ź
1) Wypełnioną i podpisaną przez zleceniobiorc
opiekuna zakładowego praktyk i staży z zewn
(dotyczy PS, SS, OSS) lub do  Biura Projektu
 
 
 II. Po zakończeniu pracy ( w ci ągu 14
1) Dokumenty finansowe (odpowiednio do opiekuna praktyki/sta

• rachunek do umowy (wypełniony i podpisany przez zleceniobiorc
• formularz ZUS (wykonawcy spoza UAM

26 lat). 
 

2) Pozostałe dokumenty, odpowiednie dla wymienionych umów:
• PS (praktyka): potwierdzenie odbycia praktyki,
• SS (staż studenta): potwierdzenie odbycia sta

(oryginał + 1 strona ksero); ankiety  (ON,
• ZG (zajęcia gościnne): listy obecno

danych; 
• OSS (opieka nad stażystą) zgoda na przetwarzanie 

 

1. Praktyki, staże – dokumenty składane za po
praktyki/stażu lub przesyłane poczt
zamiejscowych). 

2. Zajęcia gościnne – dokumenty składane do opiekuna specjalizacji/ Biura Projektu.
 

   
      

 

 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
asady rozliczeń finansowych uczestnika Projektu POKL

 
autor dzieła  podejmuje się wykonania zadań

dostarcza komplet dokumentów niezbędnych do merytorycznego 
nansowego rozliczenia zadania (umowy najpóźniej 14 dni  przed rozpocz

opiekuna zakładowego  praktyk i staży z zewną
ciem zadania oraz pozostałe dokumenty najpóźniej w terminie

swojej i opiekuna z zewnątrz). 

 (student/zleceniobiorca/autor dzieła)  przyjmuj
dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów
ń w wypłacaniu wynagrodzenia, a  nawet  skutkować

za wykonaną pracę.   

……………………………………………………………………………………………………………

ązujący porządek/terminarz składania dokumentów:
 

ż, zajęcia modernizowane  lub gościnne ) składają obowią
kwestionariusz osobowy (o ile uczestniczą po raz pierwszy w projekcie).

 
najpó źniej 14  dni przed ) należy dostarczyć: 

eceniobiorcę/autora dzieła umowę (w 2 egzemplarzach)
ży z zewnątrz (w 1 egzemplarzu)  do akademickiego opiekuna  praktyk

Biura Projektu (dotyczy zajęć gościnnych ZG). 

ągu 14 dni):  
(odpowiednio do opiekuna praktyki/stażu lub do Biura Projektu)

rachunek do umowy (wypełniony i podpisany przez zleceniobiorcę/autora); 
y spoza UAM − o ile jest to pierwsza umowa z Projektem

ozostałe dokumenty, odpowiednie dla wymienionych umów: 
dzenie odbycia praktyki, zgoda na przetwarzanie danych

potwierdzenie odbycia stażu (oryginał +ksero), potwierdzenie sprawozdania ze sta
ankiety  (ON, OFF); 

cinne): listy obecności, kwestionariusze uczestników, ankiety, zgoda na pr

ż ą) zgoda na przetwarzanie danych. 

Obieg dokumentów: 
 

dokumenty składane za pośrednictwem studenta opiekunowi akademickiemu 
u lub przesyłane pocztą do Biura Projektu (dokumenty opiekunów lub studentów 

dokumenty składane do opiekuna specjalizacji/ Biura Projektu.

 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

uczestnika Projektu POKL 

 wykonania zadań w ramach Projektu 
ędnych do merytorycznego  

przed rozpoczęciem zadania  i 
ży z zewnątrz najpóźniej 14 
źniej w terminie 14 dni  od 

przyjmuję do wiadomości, 
dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów  może być 

skutkować brakiem 

…………………………………………………………………………………………………………… 

: 

ą obowiązkowo  wypełniony 
 po raz pierwszy w projekcie). 

(w 2 egzemplarzach) oraz oświadczenie 
akademickiego opiekuna  praktyki/stażu 

u lub do Biura Projektu): 

o ile jest to pierwsza umowa z Projektem, stażyści powyżej  

zgoda na przetwarzanie danych; 
potwierdzenie sprawozdania ze stażu 

ionariusze uczestników, ankiety, zgoda na przetwarzanie 

rednictwem studenta opiekunowi akademickiemu 
 do Biura Projektu (dokumenty opiekunów lub studentów 

dokumenty składane do opiekuna specjalizacji/ Biura Projektu. 


