PROJEKT

Wysokiej Jakości Staże Zawodowe
dla Studentów
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
Web: http://www.wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/projekty
E-mail: wjsz-wm@pollub.pl
Tel: +4881 538 4236

Załącznik nr 9, v.0.3
Miejscowość …………………………

Dnia ……………………….
(data wystawienia rachunku)

RACHUNEK DO UMOWY STAŻOWEJ
nr …..../WJSZ/2019 z dnia................................
wystawiony
 przez: ………………………………….…………………………………………………..,
zamieszkałego w: …...…………………………………………………………………….
będącego studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej studiującym
na kierunku: .…………………………………………………, numer albumu………...……
 dla Politechniki Lubelskiej, Nadbystrzycka 38 D, 20 – 618 Lublin, NIP: 712-010-46-51,
 za realizację godzin stażowych w ramach projektu „Wysokiej jakości staże zawodowe dla
studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej”.
Zrealizowane tygodnie stażu (niepotrzebne wykreślić):
od 1 do 4
od 5 do 8
od 9 do 12
Tygodnie dodatkowe (jeśli dotyczy):

od 13 do 16

Liczba przepracowanych godzin stażowych w podanym powyżej okresie, potwierdzona
dołączoną Listą obecności (Załącznik nr 8) wynosi ……………………………. słownie:
………………………...……………………………………………………………………...
Stawka za jedną godzinę stażową po wszystkich potrąceniach wynosi: 12,99 zł, słownie:
dwanaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy.
Razem należność wynosi: ………………………, słownie ………………………………....
…………………………………………………………………………………….... złotych
i ……………………………………………………………………… groszy.
Oświadczenie dla celów podatkowych
a) oświadczam, że staż zawodowy realizuję w ………………………………………………..
………...................................................................................................................................
b) data urodzenia .......................................................................................................................
c) imiona rodziców ....................................................................................................................
d) nr konta bankowego ..............................................................................................................
NIP ....................................................................................................................................
PESEL ...............................................................................................................................
Urząd Skarbowy ................................................................................................................
miejscowość i numer Urzędu Skarbowego

Projekt nr POWR.03.01.00-00-S032/17 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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Upoważniam Politechnikę Lubelską do przekazania podanej kwoty należności za rachunek
do umowy stażowej na wyżej wymieniony numer konta bankowego, zgodny z numerem
wskazanym w umowie ..……./WJSZ/2019.
Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi
znana.
..........................................................................................
(data wystawienia rachunku i czytelny podpis wystawcy rachunku)

Potwierdzenie wykonania
Stwierdza się, że praca objęta powyższym rachunkiem, dotycząca realizacji studenckiego
stażu zawodowego została zrealizowana zgodnie z umową stażową.
Źródło finansowania: płatne ze środków projektu „Wysokiej jakości staże zawodowe dla
studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej”, projekt nr POWR.03.01.0000-S032/17 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym:

....................................................................
(pieczęć i podpis Koordynatora Projektu)

Rachunek sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym:
Zatwierdzono do wypłaty: ……………………………….

...................................................
(pieczęć i podpis zatwierdzającego)

Projekt nr POWR.03.01.00-00-S032/17 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

