
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Kierunek: ponowne zatrudnienie” 

Nr projektu RPPM.05.06.00-22-0003/17 

  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie 

Działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek: ponowne 

zatrudnienie”, realizowanym na terenie województwa pomorskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 05. 

Zatrudnienie, działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników. 

2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte 

Cassino 53, 20-705 Lublin. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. 

4. Biuro Projektu „Kierunek: ponowne zatrudnienie” mieści się pod adresem przy ul. 

Przemysłowej 3, 83-400 Kościerzyna. 

5. Regulamin projektu podany jest do publicznej wiadomości na podstronie internetowej 

www.projektyokcjo.pl/kierunek-zatrudnienie/ 

6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu. 

http://www.projektyokcjo.pl/kierunek-zatrudnienie/


 

 

1) Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa pomorskiego od 01.09.2017 r. i 

potrwa do czasu zebrania 6 grup średnio po 12 osób. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z 

zasadą zachowania parytetu płci. 

2) Projekt skierowany jest do 72 osób (w tym 44 kobiety) pozostających bez zatrudnienia, które 

utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 

dniem przystąpienia do projektu, mieszkających na terenie całego województwa pomorskiego. 

3) Projekt skierowany jest w szczególności do: (Osoby należące do niżej wymienionych grup muszą 

stanowić min. 80% UP (58os.)) 

 Kobiet 

 Osób z niepełnosprawnościami 

 Osób powyżej 50 roku życia 

 Osób o niskich kwalifikacjach 

4) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zgłaszają swoją kandydaturę składając 

formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej w Biurze Projektu 

lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres w/w biura. 

5) Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przynależność do grupy docelowej oraz 

dostarczenie prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych.  

6) Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy  

b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej. 

c) Oświadczenie o pozostawaniu osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

d) Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 

e) W przypadku osób z niepełnosprawnościami - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny 

dokument zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. 

7) Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu, które mieści się przy ul. 

Przemysłowej 3, 83-400 Kościerzyna. oraz na podstronie internetowej projektu 

www.projektyokcjo.pl/kierunek-zatrudnienie/ 

8) W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych formularzy wymaganej liczby uczestników 

Beneficjent zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy 

rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie 

internetowej projektu. 

9) Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a)  Spełnienie wymogów formalnych 

b)  Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i złożenie kompletu dokumentów 

http://www.projektyokcjo.pl/kierunek-zatrudnienie/


 

 

c)  Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Kierowniczka Projektu oraz Ekspertka d.s. rozliczeń. 

10) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O 

zakwalifikowaniu decyduje komisja rekrutacyjna. 

 

 
§ 3 

Ocena formularzy rekrutacyjnych 
 

1. Ocena formularzy dokonywana jest co najmniej dwuetapowo tj. na karcie oceny formularza 

rekrutacyjnego prowadzona jest: 

a) ocena formalna, 

b) ocena merytoryczna. 

2. O wynikach rekrutacji kandydat zostanie poinformowany pocztą lub telefonicznie na 

adres/nr telefonu podany w formularzu. 

3. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny ewidentnych błędów w treści formularza 

rekrutacyjnego, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji kandydata/kandydatki 

(oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty 

formularzy. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniającego/oceniających. 

4. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których formularz 

rekrutacyjny przejdzie pozytywnie ocenę formalną. 

5. Ocena formalna bazuje na poprawnym wypełnieniu dokumentów, na odpowiednim wzorze, 

podaniu wszystkich wymaganych odpowiedzi i wypełnieniu wszystkich rubryk, czytelnym podpisie 

kandydata oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników/ oświadczeń/ zaświadczeń 

wymienionych w § 2 pkt 6. Wynikiem oceny formalnej jest zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie 

kandydata do uczestnictwa w projekcie. 

6. Po pozytywnej ocenie formalnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej przechodzą do oceny 

merytorycznej. W/w ocena dokonywana jest na karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 

7. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania na etapie oceny merytorycznej w cz. I 

wyniesie 35 pkt. 

8. W ocenie merytorycznej cz. I formularza będą oceniane: 

a) opis motywacji do udziału w projekcie – max 5 punktów. 

b)opis predyspozycji do udziału w projekcie – max 5 punktów. 

c) potrzeba udziału w projekcie – max 5 punktów.  

Kryteria premiowane: 



 

 

g) kobieta +5 punktów. 

h) osoba niepełnosprawna + 5 punktów.  

i) osoba po 50 roku życia +5 punktów. 

j) osoba o niskich kwalifikacjach +5 punktów. 

Kandydaci będą przyjmowani do projektu w zależności od ilości uzyskanych punktów w karcie oceny 

formularza rekrutacyjnego. Pierwszeństwo mają osoby z większą ilością punktów. Priorytetowo będą 

traktowane osoby z grupy preferowanej.( Osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety). Proces 

rekrutacji zakończony zostanie protokołem. 

 

§ 4 

Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: 

1.1. obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem 

1.1.1. Doradztwo zawodowe 

Doradztwo zawodowe będzie realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych i grupowych 6 

grup x 12 osób. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w dwóch dwugodzinnych indywidualnych 

spotkaniach z doradcą oraz w dwóch czterogodzinnych spotkaniach grupowych.  

1.1.2. Poradnictwo psychologiczne 

Warunkiem rozpoczęcia udziału w poradnictwie psychologicznym jest pozytywne ukończenie udziału 

w Doradztwie Zawodowym ( aktywny udział w spotkaniach, minimum 80% obecności, opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania). Poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w formie spotkań 

indywidualnych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 5 spotkaniach po 2 godziny. Łącznie 

10h/UP.  

1.2. pozostałe formy wsparcia: 

1.2.1. pośrednictwo pracy 

Warunkiem rozpoczęcia udziału w pośrednictwie pracy jest pozytywne ukończenie udziału 

w Doradztwie Zawodowym ( aktywny udział w spotkaniach, minimum 80% obecności, opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania). Pośrednictwo pracy będzie realizowane w formie spotkań 

indywidualnych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 10 spotkaniach indywidualnych po 

godzinie. Łącznie 10h/UP. (57UP objętych wsparciem) 

1.2.2. szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych 



 

 

Tematyka szkoleń zostanie wybrana na etapie realizacji projektu. Uczestnik Projektu weźmie udział 

tylko w 1 szkoleniu zawodowym dopasowanym podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i 

doradcą do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego UP i zgodnym z zapotrzebowaniem 

regionalnego rynku pracy. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 10 spotkaniach grupowych po 8 

godzin. Łącznie 80h/UP (pomoc skierowana do 57 UP) 

1.2.3. dodatek relokacyjny 

Dodatek relokacyjny zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów zamieszkania związanego 

z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania. Maksymalna wysokość dodatku 

relokacyjnego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art.2 

ust.1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu 

przyznania dodatku. Jednocześnie możliwa jest wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, 

w zależności od okresu trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego UP, bądź też od 

okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez UP. Dodatek jest przyznawany w przypadku, gdy 

łącznie zostaną spełnione warunki: 

 odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km 

lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami 

transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej  3 godziny dziennie 

  osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez 

okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku 

cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 

12 miesięcy id dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem 

do CEIDG lub KRS (pomoc dla 9 UP) 

 

1.2.4. doradztwo  oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

Warunkiem rozpoczęcia udziału w zadaniu jest pozytywne ukończenie udziału w Doradztwie 

Zawodowym ( aktywny udział w spotkaniach, minimum 80% obecności, opracowanie Indywidualnego 

Planu Działania). Zadanie będzie realizowane w formie spotkań grupowych średnio 10 spotkań po 6 h 

każde dla jednej grupy.( pomoc obejmie 15 UP) 

1.2.5. pomoc finansowa w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej (12UP), wsparcie pomostowe (10UP) 



 

 

O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się : osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku 

życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby poniżej 30 roku życia. Przyznanie środków 

nastąpi na podstawie: 

 oceny wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

 oceny biznesplanu 

 rozmowy z doradcą 

Regulamin (oraz niezbędne załączniki) Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój 

Przedsiębiorczości jest dostępny na podstronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 

 

1.2.6. Sześciomiesięczny staż 

Wnioskodawca zapewni badania lekarskie dla Uczestników Projektu, ubezpieczenie NNW, 

stypendium stażowe. Jeżeli będzie taka możliwość samotne matki otrzymają ofertę odbywania stażu 

u pracodawców prorodzinnych oferujących elastyczne formy pracy. Staż odbędzie się w zawodzie 

w którym UP odbył szkolenie zawodowe. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest pozytywne ukończenie 

udziału w szkoleniu zawodowym. Odbycie stażu w wymiarze : 40 godzin tygodniowo, 8 godzin 

dziennie; w przypadku osób z niepełnosprawnościami 35 godzin tygodniowo, 7 godzin dziennie, 

program ustalany jest indywidualnie dla 24 Uczestników Projektu i uwzględnia predyspozycje 

psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje 

zawodowe.(wsparcie dla 24UP) 

§5 

Organizacja wsparcia 

 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim. 

2. Staże będą odbywały się na podstawie umowy Organizatora Projektu z pracodawcą 

i Uczestnikiem Projektu. Czas trwania stażu wynosi 6 miesięcy. 

3. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe 

oraz za udział w stażu zawodowym stypendium stażowe. 

 

§6 

Zwrot Kosztów Dojazdu 

 

W ramach projektu przewiduje się zwrot  kosztów dojazdu dla wszystkich UP, na wsparcie 

w ramach zadań: 



 

 

 Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

(IPD) – 72 UP, 

 Poradnictwo psychologiczne – 72 UP 

 Pośrednictwo pracy – 57 UP 

 Szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych – 57 UP, 

 Wsparcie dla os. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

zamierzających otworzyć działalność gospodarczą (DG) – 15 UP 

 Staże zawodowe – 24 UP.  

  Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, 

zwracany będzie w wysokości  10,00 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany 

będzie koszt 200,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane 

proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).  

Uczestnik/czka projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca 

realizacji zajęć/stażu.  

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu 

publicznego, obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 

zbiorowej. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu 

Projektodawca zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów poniesionych przez 

uczestników projektu.  

W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/stażu niezbędne jest złożenie  przez 

Uczestnika Projektu:   

a) poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu, 

b) biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub  biletu 

okresowego/kserokopię biletu miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z 

zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze 

strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie przewoźnika o 

wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej 

przewoźnika z aktualnym cennikiem). 

Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym 

okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/ 

miesięcznego. 

Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Projektodawca nie 

będzie zwracał za nie środków finansowych.   



 

 

Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we 

wniosku. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona 

obecność danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 

 

§7 

Stypendium szkoleniowe 

 

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie 

wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia                

i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 

godzin;  

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium 

szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Kierunek: ponowne zatrudnienie” przysługuje 

w wysokości maksymalnej:  

• Szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych: 

80 h (10 spotkań po 8 godzin):  

531,95 zł  (997,40 zł x liczba godzin szkoleniowych/150 godzin szkoleniowych) brutto za cały kurs 

(w przypadku stypendium szkoleniowego kwota brutto równa się netto). 

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. 

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. 

 

 

§8 

Stypendium stażowe 

 

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 



 

 

pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie –                 

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba 

godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. 

Uczestnikowi projektu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 997,40 zł brutto (w 

przypadku stypendium za staż kwota brutto równa się netto) za każdy pełny miesiąc. Stypendium 

stażowe za niepełny miesiąc naliczane będzie proporcjonalnie. Stypendium nie przysługuje za 

czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu 

choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim (zwolnienie lekarskie na druku 

ZUS ZLA). Do druku ZUS ZLA należy podać NIP Organizatora Projektu O.K. Centrum Języków 

Obcych Sp. z o.o. NIP: 7122512213. Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na stażu i 

dni wolne przysługujące stażyście (osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 

dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane na pisemny wniosek odbywającego staż). 

W przypadku nie wykorzystania przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu 

uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Dni wolne  z tytułu urlopu 

okolicznościowego nie przysługują. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane 

przez uczestnika projektu listy obecności. Uczestnik projektu pobierający stypendium traci prawo 

do pobierania świadczeń wypłacanych przez PUP. 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. 

§9 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną przysługuje w przypadku uczestnictwa w: 

 Poradnictwie psychologicznym – 50 UP 

 Pośrednictwie pracy - 25 UP 



 

 

 Wsparciu dla os. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających 

otworzyć działalność gospodarczą (DG) – 8 UP 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wypłacany będzie w rozliczeniu miesięcznym. 

W przypadku: 

 poradnictwa psychologicznego oraz pośrednictwa pracy - w maksymalnej wysokości 360,50 zł 

za miesiąc opieki, 

 wsparcia dla os. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających 

otworzyć działalność gospodarczą (DG) - w maksymalnej wysokości 40 zł za godzinę opieki, 

jednakże w kwocie nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Za osobę zależną uznaje się osobę wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, 

połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą lub pozostającą z nią we 

wspólnym gospodarstwie domowym. (Art. 2 ust. 1 pkt. 21 Ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy). 

Liczba Uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

jest ograniczona i może go otrzymać 69% osób uczestniczących w poradnictwie psychologicznym, 

44% osób uczestniczących w pośrednictwie pracy oraz 50% osób uczestniczących we wsparciu dla os. 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność 

gospodarczą. W przypadku złożenia większej ilości wniosków decydować będzie kolejność złożenia 

kompletu dokumentów do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

W przypadku oszczędności w projekcie na danej pozycji w budżecie Beneficjent przewiduje wypłatę 

zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla większej liczby Uczestników Projektu 

Refundacji podlegają koszty: 

1. Opieki nad dzieckiem poniesione z tytułu: 

a) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku w czasie korzystania ze wsparcia  

w ramach Projektu; 

b) opłaty za opiekę nad dzieckiem świadczoną w ramach umowy zawartej z osobą fizyczną, 

która nie jest spokrewniona ze zleceniodawcą ani z dzieckiem zleceniodawcy (dotyczy 

następujących stopni pokrewieństwa: rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo) i nie zamieszkuje pod 

tym samym adresem, co zleceniodawca. 

2. Opieki nad osobą zależną z tytułu: 

a) opłaty za pobyt w instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad osobą zależną; 

b) opłaty za opiekę nad osobą zależną zawartej z osobą fizyczną, która nie jest  



 

 

spokrewniona ze zleceniodawcą ani osobą zależną (dotyczy następujących stopni pokrewieństwa: 

rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo). 

3. Uczestnik Projektu ubiegający się o uzyskanie prawa do zwrotu kosztów opieki nad 

dzieckiem/osobą zależną musi złożyć następujące dokumenty:  

a) wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;  

b) dokument poświadczający ponoszenie kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą zależną: 

• kopia umowy oraz rachunku lub faktury lub zaświadczenie za pobyt dziecka/osoby zależnej 

w instytucji opiekuńczej  

• w przypadku zawarcia przez Uczestnika Projektu umowy z osobą fizyczną  

• potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej za 

dany okres opieki oraz w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną potwierdzenie dokonania 

zapłaty przez Uczestnika Projektu wynagrodzenia opiekunowi/ce za dany okres opieki. Jeżeli była 

płatność gotówką, niania własnoręcznie powinna potwierdzić na rachunku otrzymanie 

wynagrodzenia. 

W przypadku nieobecności Uczestnika Projektu w zajęciach zwrot kosztów opieki nie przysługuje.  

Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek bankowy Uczestnik Projektu 

niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego wniosku. 

 

§10 

Dodatek relokacyjny 

 

W projekcie „Kierunek: ponowne zatrudnienie” RPPM.05.06.00-22-0003/17 9 Uczestnikom Projektu, 

przysługuje dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania.  

Kwota ta wynosi maksymalnie 8 000,00 zł brutto na Uczestnika Projektu. Wysokość dodatku 

relokacyjnego nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w 

dniu przyznania dodatku. 

Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione następujące 

warunki: 

1. odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas 

dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego 

przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 



 

 

2. osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres 

co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie 

prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS. 

 

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków Uczestnik Projektu przedkłada: 

a. wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego oraz  

b. kserokopię umowy o pracę / umowy zlecenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem 

własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika Projektu), a w  przypadku  rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

 

Uzyskanie dodatku relokacyjnego nastąpi na podstawie pozytywnej oceny wniosku oraz podpisanej 

umowy między Realizatorem Projektu a Uczestnikiem Projektu.  

 

Sposób zabezpieczenia dodatku relokacyjnego, obowiązek udokumentowania 

zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej oraz termin i sposób wypłaty zostaną określone 

w umowie. 

 

O przyznaniu dodatku relokacyjnego decydować będzie kolejność złożonych przez Uczestników 

Projektu kompletnych wniosków. Dodatek relokacyjny będzie przyznawany do wyczerpania 

posiadanych środków przeznaczonych na tę formę wsparcia. 

 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków kwota dodatku relokacyjnego podlega zwrotowi 

proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu / wykonywania innej 

pracy zarobkowej / prowadzenia działalności gospodarczej lub podlega zwrotowi w całości.  

W przypadku rozwiązania stosunku pracy / zakończenia wykonywania innej pracy zarobkowej / 

zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej z winy Uczestniczki Projektu kwota dodatku 

relokacyjnego podlega zwrotowi w całości.  

Termin oraz sposób zwrotu zostanie określony na wezwaniu Realizatora Projektu. 

 

§11 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 



 

 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

 wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego 

późniejszych rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu 

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przejścia całej ścieżki wsparcia zgodnie z diagnozą zawodową. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich obligatoryjnych formach 

wsparcia i tych wskazanych prze doradcę zawodowego. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych 

pod rygorem skreślenia z listy Uczestników. 

6. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego. 

7. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć sześciomiesięczny staż. 

8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz 

w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału uczestnika w projekcie. 

9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy/ udziału w 

kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

10.  Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz 

w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 

11. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest złożyć wszystkie wymagane regulaminem 

dokumenty do wypłaty świadczeń najpóźniej do ostatniego dnia realizacji projektu w 

przeciwnym razie oznacza to rezygnację Uczestnika/czki Projektu z tych świadczeń.” 

 

§12 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się 

niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie 

(osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 



 

 

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy 

Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

4. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy form wsparcia w ramach projektu 

Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów 

proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było 

podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez Uczestnika Projektu lub nastąpiło 

z innych przyczyn niezawinionych przez Uczestnika Projektu. 

 

§13 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet 

dotyczących oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych. 

 

§ 14 

Efektywność zatrudnienia oraz społeczno- zatrudnieniowa 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie lub samozatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile 

Uczestnik podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę lub cywilnoprawnej/ 

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. Dokumenty potwierdzające samozatrudnienie: 

zaświadczenie potwierdzające prowadzenie DG, dowód opłacenia należnych składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.  

4. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.  



 

 

5. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 

 


