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Regulamin wypłaty stypendium 

szkoleniowego i stażowego w ramach projektu 

„Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach 

realizacji projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15, zwany dalej 

Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu o umowę nr POWR.01.02.02-32-0031/15-00, zwaną 

dalej Umową, zawartą pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., zwanym dalej 

Realizatorem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.  

 

2. Stypendia są finansowane ze środków projektu „Dziś aktywne - jutro pracujące!”, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowanego przez O.K. Centrum Języków 

Obcych Sp. z o.o., nazywanego dalej Projektem.  

 

Stypendia szkoleniowe 

 

1. Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie 

przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych w wysokości 6,77 zł 

brutto (brutto = netto) za godzinę szkolenia, maksymalnie 541,60 zł brutto (brutto = netto) za 80 

godzin szkolenia zawodowego.  

 

2. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:  

- podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

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 1998r. 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.  

- podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł,  
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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.  

- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

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 finansowanych 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 późn. zm.).  

 

W związku z powyższym Realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu 

dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium” (załącznik nr 1 do regulaminu), w 

przypadku gdy będzie to wymagane, zgłosi Uczestnika Projektu do ubezpieczenia i będzie 

odprowadzał za niego należne składki.  

Uczestnik Projektu ma możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny 

(małżonka lub dziecko) poprzez złożenie wniosku o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia 

zdrowotnego (załącznik nr 2 do regulaminu).  

 

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

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

zajęciach.  

 

Stypendia stażowe 

 

1. Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie, za 

staż zawodowy odbywany w ramach projektu przysługuje stypendium stażowe. Stypendium 

stażowe przyznawane jest miesięcznie – w maksymalnej kwocie 1.016,43 zł brutto (brutto = 

netto) za każdy pełny miesiąc.  

 

 



 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

 

                                                                                                                                                      

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” (załączniki nr 1 do regulaminu), w 

przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego 

należne składki.  

Uczestnik Projektu ma możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny 

(małżonka lub dziecko) poprzez złożenie wniosku o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia 

zdrowotnego (załącznik nr 2 do regulaminu).  

 

3. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, również za czas przebywania na 

zwolnieniu lekarskim. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności. 

Uczestnikowi Projektu przysługuje 2 dni urlopu za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu i 

nie przysługuje urlop okolicznościowy. 

 

4. Stypendium szkoleniowe wypłacone zostanie jednorazowo w terminie 15 dni kalendarzowych 

od zakończenia zajęć, a stypendium stażowe do 15-tego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu odbycia stażu - na wskazany w oświadczeniu przez Uczestnika Projektu osobisty 

rachunek bankowy lub (w przypadku braku rachunku bankowego) na wskazany w oświadczeniu 

przez Uczestnika Projektu adres. Projektodawca zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty 

stypendium, w momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W 

powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu 

środków od instytucji nadrzędnej. 
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5. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, 

które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek 

Realizatora środków na realizację projektu „Dziś aktywne - jutro pracujące!”.  

 

6. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego przez Uczestnika Projektu:  

a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem - potwierdzone podpisem;  

b. prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium” (załącznik nr 1 do 

regulaminu).  

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są poinformować Powiatowy Urząd Pracy o udziale w 

szkoleniu zawodowym / stażu realizowanym w ramach projektu w terminie 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia zawodowego / stażu.  

Uczestnik Projektu bez prawa do zasiłku powinien zostać wyrejestrowany z Urzędu Pracy oraz 

powinien złożyć w Instytucji realizującej projekt „Dziś aktywne – jutro pracujące!” decyzję o 

wyrejestrowaniu (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym 

podpisem).  

Uczestnik Projektu z prawem do zasiłku nie zostaje wyrejestrowany na okres realizacji szkolenia, 

zostaje natomiast wyrejestrowany na okres realizacji stażu i wówczas powinien złożyć w Instytucji 

realizującej projekt „Dziś aktywne – jutro pracujące!” decyzję o wyrejestrowaniu (oryginał lub kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem). Jeśli Urząd Pracy zadecyduje 

inaczej Uczestnik Projektu powinien przedstawić Instytucji realizującej projekt „Dziś aktywne – jutro 

pracujące!” zaświadczenie z Urzędu Pracy o dalszym zarejestrowaniu i pobieraniu zasiłku dla 

bezrobotnych lub (w przypadku braku możliwości wydania takiego zaświadczenia przez Urząd Pracy) 

własnoręczne napisane oświadczenie o dalszym zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy oraz pobieraniu 

zasiłku dla bezrobotnych.  
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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 lub pobierającej zasiłek dla bezrobotnych - Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest niezwłocznie złożyć ponownie oświadczenie osoby pobierającej stypendium 

wraz z decyzją / zaświadczeniem z Urzędu Pracy.  

Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty będą podstawą do wypłaty stypendium.  
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Załącznik nr 1  

do REGULMINU WYPŁATY STYPENDIUM w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

osoby pobierającej stypendium 

 

Nazwisko: ............................................................... Imiona: ..................................................................... 

Imię ojca: ................................................................ Imię matki: ............................................................... 

Data urodzenia: ....................................................... Miejsce urodzenia: .................................................. 

PESEL: ................................................................... Obywatelstwo: ……………….…….....………..…. 

Seria i numer dowodu osobistego: ............................................................................................................. 

wydanego przez ......................................................................................................................................... 

Miejsce zameldowania 

Gmina / Dzielnica: .................................................. Powiat: ..................................................................... 

Województwo: ........................................................................................................................................... 

Kod: ............................................................... Poczta: …………............................................................... 

Miejscowość: .............................................................................................................................................  

ul: ................................................................... nr domu: …....................... nr mieszkania ........................  

telefon: ........................................................... adres e-mail: ..................................................................... 

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia: ................................................................................................. 

NR MOJEGO OSOBISTEGO r-ku bankowego  

|__ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __| 

 

OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM 

Niniejszym oświadczam, że:                                      

W KAŻDEJ RUBRYCE WPISAĆ TAK LUB NIE 

(W przypadku wpisania TAK należy uzupełnić kolumnę po prawej) 
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Jestem zarejestrowana w 

Powiatowym / 

Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy 

  
Nazwa Urzędu Pracy:  

……………………………………….………………………….... 

Pobieram zasiłek dla 

osób bezrobotnych 
  

Zasiłek od dnia: ………..……………………………………........ 

do dnia: ………………………………………………….……….. 

Jestem  

emerytem   
Nr decyzji:  

……………………………………………………….…………… 

rencistą   
Proszę dołączyć kopię decyzji przyznającej  

emeryturę / rentę (z uwzględnieniem dat) 

Jestem osobą 

niepełnosprawną o 

stopniu 

niepełnosprawności 

  

Stopień niepełnosprawności: 

………………….…………………………………….…………... 

lekki / umiarkowany / znaczny (wpisać właściwe) 

Proszę dołączyć kopię decyzji orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności (z uwzględnieniem dat) 

Pobieram z tego tytułu 

świadczenia rentowe 
  

Świadczenia rentowe od dnia: ………………………..………….. 

do dnia: ………….…………………………....…............……..… 

 

Jestem zatrudniona w innym zakładzie 

pracy na umowę o pracę / cywilnoprawną / 

inną umowę 

  

Podać rodzaj umowy:  

…………………………………..………...…. 

Okres obowiązywania umowy: 

………………………………………….......... 

Nazwa zakładu pracy:  

………………………………………...…..…. 

NIP zakładu pracy:  

………………………………………...……... 

Proszę dołączyć  

zaświadczenie z zakładu pracy 

W ramach zatrudnienia przebywam na 

urlopie wychowawczym lub bezpłatnym 
  

W okresie: od ………………………………... 

do ………………..…………….……...……... 

Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej 

/ studentem i nie ukończyłam 26 lat, za 

wyjątkiem nauki w szkole dla dorosłych 

lub w szkole wyższej, gdzie studiuję w 

formie studiów niestacjonarnych 

  

Jako potwierdzenie dołączam kopie 

legitymacji uczniowskiej / studenckiej. 

Jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć co 6 

miesięcy kopie aktualnej legitymacji 

uczniowskiej / studenckiej. 
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Jestem zgłoszona do ubezpieczeń 

społecznych w KRUS (Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego) 

    

Prowadzę działalność gospodarczą lub 

złożyłam wniosek o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej 

   

Zgadzam się, że w przypadku konieczności 

objęcia mnie ubezpieczeniem emerytalnym 

i rentowym Instytucja realizująca projekt 

"Dziś aktywne – jutro pracujące!" będzie 

dokonywała z tego tytułu płatności w 

moim imieniu. 

   

 

1. Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (podanie 

nieprawdziwych informacji).  

2. O wszystkich zmianach dotyczących informacji objętych niniejszym kwestionariuszem 

osobowym, w szczególności o zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek 

odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zobowiązuję się 

pisemnie powiadomić Realizatora projektu, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej 

zmiany.  

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności określonej Art. 98 Ustawy z dn. 13 października 

1998 o systemie ubezpieczeń społecznych za brak terminowego powiadomienia 

Realizatora projektu o wszelkich zmianach uniemożliwiających prawidłowe zgłoszenie do 

ZUS. 

 

…………………..………….……….                                       ….……………………………...         

  data rozpoczęcia szkolenia zawodowego                                                   podpis Uczestniczki Projektu 

 

 

……...….……………………………...                                    

podpis rodzica / opiekuna prawnego  

        Uczestniczki Projektu /jeśli dotyczy/ 
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1. Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie pobierają zasiłku dla 

bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia / stażu w ramach 

nowego okresu Programowania 2014 – 2020, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie 

w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zostaną zgłoszone do 

ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą za nich składki. 

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

aby pobierać stypendium:  

a. z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego okresu Programowania 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; 

b. z tytułu odbywania stażu w ramach nowego okresu Programowania 2014 – 2020, muszą 

poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem stażu. 

Osoby takie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlegają tylko z tytułu 

stypendium stażowego. 
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Załącznik nr 2 

do REGULMINU WYPŁATY STYPENDIUM w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 

 

Nazwisko i imię Uczestniczki Projektu …………………………………..……………........................... 

Adres zamieszkania ...……...…………………………………………………………….………….…...  

Należę do oddziału wojewódzkiego NFZ ……………………………………………....………..………  

 

Dane członka rodziny zgłaszanego do ubezpieczenia zdrowotnego:  

………..……..…  

zamieszkania ………………………………………………………………………..……..…...  

………..…………..….. 

………..………..…….. 

……….…….……...  

………………….…………………………………………………………………….……  

………..…….  

………..…………  

……….……  

 

W/w członek rodziny:  

e mną we wspólnym gospodarstwie domowym TAK – NIE *  

– NIE *  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Instytucji realizującej projekt „Dziś 

aktywne – jutro pracujące!” o wszelkich zaistniałych zmianach oraz dostarczenia zaświadczenia 

o pobieraniu nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia. W przypadku niedostarczenia 

zaświadczenia dziecko zostanie wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

 

 

………..……………………………………..…….  

      data i podpis Uczestniczki Projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


