
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 

 

  

                                                                                                                                

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM  

SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRAKTYKI  

W RAMACH PROJEKTU „MŁODZIEŻ W DRODZE DO ZATRUDNIENIA” 

NR POWR.01.02.02-06-0007/15 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i 

stażowego oraz stypendium za praktyki w ramach projektu „Młodzież w drodze do 

zatrudnienia” nr POWR.01.02.02-06-0007/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia osób młodych. 

2. Stypendia są finansowane ze środków projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia”  

nr POWR.01.02.02-06-0007/15. 

3. Projekt realizowany jest przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Boh. Monte Cassino 53, 20-705 Lublin. 

4. Projekt „Młodzież w drodze do zatrudnienia” realizowany jest na terenie województwa 

lubelskiego w okresie 01.04.2016 – 30.04.2017 r.  

 

 

STYPENDIUM SZKOLENIOWE 
 

§ 2 

Warunki wypłaty stypendium szkoleniowego 
 

1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w niniejszym 

regulaminie przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym (Monter 

systemów solarnych lub Opiekun osób starszych lub wybrane szkolenie uzależnione od 

predyspozycji i preferencji Uczestników Projektu) w wysokości maksymalnej 598,78 zł netto za 

cały kurs (90 h). 

2. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

 podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu  

 podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł 

 nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
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W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu 

dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to 

wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, aby 

pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego okresu Programowania 

na lata 2014 – 2020, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zobowiązane są wyrejestrować się z Urzędu pracy i 

następnie po wypełnieniu „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium” zostaną zgłoszone 

do ubezpieczenia przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. od pierwszego dnia 

szkolenia i odprowadzone będą od nich składki na ubezpieczenie społeczne.  

O ile odrębne przepisy Urzędu Pracy, w którym zarejestrowany jest Uczestnik Projektu jako 

osoba bezrobotna nie stanowią inaczej.                                                                                    

Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, aby 

pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego okresu Programowania 

na lata 2014 – 2020, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlegają tylko z 

tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych 

mogą pobierać zasiłek i stypendium szkoleniowe jednocześnie, ponieważ łączna kwota 

stypendium szkoleniowego wypłacana dla Uczestnika projektu nie przekroczy miesięcznie 

połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby takie nie są zobowiązani do 

wyrejestrowania się z Urzędu Pracy na czas pobierania zasiłku.  

Uczestnik Projektu, któremu zmieni się status osoby zarejestrowanej jako bezrobotny w 

Urzędzie Pracy np. zakończy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, zobowiązany jest 

wyrejestrować się z Urzędu Pracy oraz wypełnić „Oświadczenie osoby pobierającej 

stypendium” i niezwłocznie przesłać informację do Organizatora projektu, by zostać 

zgłoszonym do ubezpieczenia.  

O ile odrębne przepisy Urzędu Pracy, w którym zarejestrowany jest Uczestnik Projektu jako 

osoba bezrobotna nie stanowią inaczej. 

 

3. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik 

Projektu był obecny. Podstawa do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na 

poszczególnych zajęciach.  
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STYPENDIUM STAŻOWE 

 

§ 3 

Warunki wypłaty stypendium stażowego 
 

1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w niniejszym 

regulaminie, za staż zawodowy odbywany w ramach projektu przysługuje stypendium stażowe. 

Stypendium stażowe przyznawane jest miesięcznie – w maksymalnej kwocie 997,40 zł netto za 

każdy pełny miesiąc.  

2. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego: 

 podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu  

 podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł 

 nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu 

dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to 

wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

3. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, dni wolne ustawowo, dni 

wolne, które przysługują uczestnikowi w wymiarze 2 dni za każdy pełny miesiąc odbywania 

stażu oraz nieobecności z powodu choroby (udokumentowane zwolnieniem lekarskim). Dni 

wolne są udzielane na pisemny wniosek Uczestnika Projektu. W przypadku nie wykorzystania 

przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje 

ekwiwalent z tego tytułu. Uczestnikowi Projektu nie przysługuje urlop okolicznościowy. 

Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności.  

 

STYPENDIUM ZA PRAKTYKI 

 

§ 3 

Warunki wypłaty stypendium za praktyki 
 

1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w niniejszym 

regulaminie, za praktyki zawodowe odbywane w ramach projektu przysługuje stypendium za 

praktyki. Stypendium za praktyki przyznawane jest miesięcznie – w maksymalnej kwocie  

997,40 zł netto za każdy pełny miesiąc.  

2. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium za praktyki: 

 podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu  

 podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł 

 nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
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W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu 

dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to 

wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

3. Stypendium za praktyki przysługuje tylko za dni obecności na praktykach, dni wolne ustawowo, 

dni wolne, które przysługują uczestnikowi w wymiarze 2 dni za każdy pełny miesiąc odbywania 

praktyk oraz nieobecności z powodu choroby (udokumentowane zwolnieniem lekarskim). Dni 

wolne są udzielane na pisemny wniosek Uczestnika Projektu. W przypadku nie wykorzystania 

przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania praktyk uczestnikowi nie przysługuje 

ekwiwalent z tego tytułu. Uczestnikowi Projektu nie przysługuje urlop okolicznościowy. 

Podstawą do wypłaty stypendium za praktyki są listy obecności.  

 

 

WYPŁATA STYPENDIÓW 
 

§ 4 

Wypłata stypendiów 
 

1. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym zostanie wypłacone w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca po dobyciu każdego miesiąca szkolenia, po uprzednim 

zweryfikowaniu list obecności za zajęciach. 

Stypendium stażowe oraz stypendium za praktyki zostanie wypłacone do 15 dnia następnego 

miesiąca po odbyciu każdego miesiąca stażu lub praktyki, po dostarczeniu realizatorowi listy 

obecności.  

Wypłaty zostaną przekazane na wskazany w oświadczeniu przez Uczestnika Projektu rachunek 

bankowy. Realizator zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium, w momencie 

wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty 

stypendium zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji 

Nadrzędnej.  

2. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, 

które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek realizatora środków na realizację 

projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia”. 

3. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego oraz stypendium za praktyki przez 

Uczestnika Projektu: 

 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

 Prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium” (załącznik nr 

1 do regulaminu) 

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium powinno zawierać dane o stanie faktycznym, w 

przypadku zmian tych danych – w szczególności dotyczących statusu osoby zarejestrowanej 

jako bezrobotny w urzędzie pracy – Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie przesłać 

informację aktualizującą.  
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Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty będą podstawą do wypłaty stypendium 

szkoleniowego i stażowego oraz stypendium za praktyki. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd O.K. Centrum Języków Obcych 

Sp. z o.o. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego oraz 

stypendium za praktyki w ramach projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia” w projekcie 

należy do Zarządu O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. 

3. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji wytycznych, 

warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

projektu: www.projektyokcjo.pl/mlodziez-w-drodze-do-zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego objęte 

są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które 

zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych. 

Zgodnie z art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 

poz. 1585, z późn. zm.) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. 

zm.) od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację 

projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa 

Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika 

projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.). 

http://www.projektyokcjo.pl/mlodziez-w-drodze-do-zatrudnienia

