
 

                                                                                                                                

REGULAMIN PROJEKTU 

„Wejdź na ścieżkę sukcesu!”, 

nr projektu RPOP.07.05.00-16-0004/17 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 07: Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 07.05: Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wejdź na ścieżkę 

sukcesu!”, realizowanym na terenie województwa opolskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  

07: Konkurencyjny rynek pracy, działanie 07.05: Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców 

i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw. 

2. Organizatorem Projektu jest ,,O.K. Centrum Języków Obcych” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin, NIP: 712-25-12-213,  

REGON: 431194111. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018 r. do 30.11.2018 r.  

4. Biuro Projektu „Wejdź na ścieżkę sukcesu!” mieści się pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 

1/1, 48-300 Nysa. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy 

z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 osób (58 Kobiet, 38 Mężczyzn):  

 pracownicy przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem,  

 przewidziani do zwolnienia lub   

 osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym również 

pracownicy dużych przedsiębiorstw oraz osoby odchodzące z rolnictwa.  

7. Celem projektu jest podniesienie poziomu do zatrudnienia u min. 90% spośród 96 osób (58 

Kobiet, 38 Mężczyzn) oraz podjęcie pracy przez min. 65% Uczestników/czek Projektu (osób 

spełniających kryteria grupy docelowej). Główne rezultaty: Liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 65% Uczestników Projektu, tj. 63 osób. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 

80% Uczestników Projektu, tj. 77 osób. 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa opolskiego w trybie ciągłym od  

luty 2018r. – kwiecień 2018 r (I tura 02-03.2018; II tura 03-04.2018), z możliwością wydłużenia 

okresu rekrutacji w razie potrzeby. 



 

                                                                                                                                

3. Dokumenty wymagane od Kandydatów/ek na Uczestników/czki Projektu w procesie 

rekrutacji: 

I. Dokumenty podstawowe wymagane od wszystkich Uczestników Projektu: 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu (Załącznik nr 1); 

b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (Załącznik nr 2); 

II. Dokumenty uzupełniające: 

c) Zaświadczenie z zakładu pracy o statusie (dotyczy osób przewidzianych do zwolnienia, 

zagrożonych zwolnieniem) (Załącznik nr 3); 

d) Zaświadczenie z zakładu pracy o statusie (Załącznik nr 3) lub świadectwo pracy (dotyczy osób 

bezrobotnych zwolnionych z zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu); 

e) Zaświadczenie z KRUS (dotyczy rolników lub członków ich rodzin);  

f) Zaświadczenie z Urzędu Pracy poświadczające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w 

Urzędzie Pracy (dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy); 

g) Orzeczenie lekarskie lub inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o  ochronie zdrowia psychicznego( Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn.zm.) oraz 

uzupełniona ankieta usprawnień (dotyczy osób z niepełnosprawnościami) (Załącznik nr 4); 

h) Oświadczenie dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy (dotyczy osób 

bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) (Załącznik nr 5); 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika/czki Projektu: 

Projekt skierowany jest do 96 osób (58 Kobiet, 38 Mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia 1 (55%), 

które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika2 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu. Pracownicy przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni 

zwolnieniem3, przewidziani do zwolnienia4 (45%)  osoby odchodzące z rolnictwa (min. 5% UP) 

(posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich 

rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem). Projekt 

skierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego5 i/lub 

pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, w wieku 18-67 lat.  Wśród 

                                                           
1 Osoba zwolniona- Osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu.  
2 Przykładowe zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników: 1) Przyczyny ekonomiczne, np. zła kondycja finansowa pracodawcy, zagrożenie upadłością 
lub utratą płynności finansowej. 2) Zmiany organizacyjne, restrukturyzacja lub reorganizacja zakładu pracy, związana np. z likwidacją działu lub konkretnego 
stanowiska, przekwalifikowaniem pracowników, przeniesieniem zakładu do innej miejscowości, połączeniem dotychczasowych stanowisk.3) Zmiany 
technologiczne, np. wprowadzenie nowej linii technologicznej, usprawnienie produkcji, wzrost wydajności, poprawa jakości pracy, lub zmiany mające na celu 
ochronę środowiska naturalnego. 
 
3 Pracownik zagrożony zwolnieniem- Pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do 

projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 

2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz.1474) lub 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 

stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn 

ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.  

4 Pracownik przewidziany do zwolnienia- Pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku 
służbowego. 
5 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w 

której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.   



 

                                                                                                                                

Uczestników/czek Projektu 30 % stanowią osoby z wykształceniem do ISCED 36 włącznie oraz 10% 

osoby powyżej 50 roku życia.  

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a. spełnienie wymogów formalnych; 

b. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów (§2 

pkt. 3) pocztą lub osobiście do siedziby Biura Projektu/siedziby Beneficjenta. 

Dokumenty dostępne są na stronie www.projektyokcjo.pl oraz w siedzibie Biura 

Projektu; 

c. udział w komisji rekrutacyjnej i pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję 

Rekrutacyjną; 

 

2. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

3. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczeń 

Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia 

potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej. 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Kandydaci/tki zobowiązani/e są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie 

wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 30.04.2018 r. lub dłuższym w 

razie konieczności wydłużenia rekrutacji do momentu zebrania 96 UP. 

2. Komisja Rekrutacyjna będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń 

do utworzenia grupy szkoleniowej. Będą tworzone grupy średnio 12 osobowe, łącznie 8 grup 

szkoleniowych.  

3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/czki do projektu na podstawie: 

a) oceny formalnej: 

 kompletność złożonych dokumentów i uzyskanie danych o osobie fizycznej potrzebnych 

do monitorowania wskaźników kluczowych, przeprowadzenia ewaluacji (wypełnienie 

wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów 

rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie dokumentów opisanych w § 2 pkt 3. 

Kandydaci będą informowani (pocztą lub telefonicznie) o spełnieniu warunków formalnych oraz o 

ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia aplikacji w przypadku braków  

w dokumentach. 

b) oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego i rozmowy z komisją 

rekrutacyjną), która będzie kierować się liczbą przyznanych punktów (0-5 pkt) za: 

 Poziom wykształcenia: 

 ISCED 0 – ISCED 3: + 5 pkt. 

 Wiek (50+): +5pkt. 

 Płeć (K): +5pkt. 

 Osoba z niepełnosprawnościami: +5pkt. 

                                                           
6

Do ISCED 3 zaliczamy: wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe i brak wykształcenia.  Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w 

dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie to osoby o niskich kwalifikacjach. 

 



 

                                                                                                                                

4.  Do projektu zostanie zakwalifikowanych w sumie 96 osób z największą liczbą punktów  

(lista podstawowa), z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu.  

Priorytetowo do udziału w projekcie będą przyjmowane kobiety, osoby z niepełnosprawnością,  

osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. 

5. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów 

zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy 

podstawowej. 

6. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów 

grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze 

dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie 

wsparcia, tj. Doradztwo  

Zawodowe + Indywidualne Plany Działania. 

7. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Kierownik/czka Projektu 

 Specjalista/ka ds. organizacyjnych 

8.  Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą telefoniczną 

/mailowo/pocztą. 

§ 3 

Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu gwarantowane będzie następujące wsparcie:  

 DORADZTWO ZAWODOWE połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania  

(04.2018 – I tura, 05.2018- II tura) – zajęcia indywidualne Uczestników/czek Projektu z 

doradcą/czynią zawodowym/ą (4 h zegarowe/Uczestnik/czka Projektu, 2 spotkania x 2 h/ 

Uczestnik/czka Projektu, realizowane w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości 

Uczestnika/czki Projektu). Doradca/czyni zawodowy/a przeprowadzi trening motywacyjny dla 

Uczestników/czek Projektu, zostaną zidentyfikowane mocne i słabe strony Uczestników/czek 

Projektu, zostanie określona ścieżka rozwoju zawodowego Uczestników/czek. grup 

SZKOLENIE ZAWODOWE ZAKOŃCZONE CERTYFIKACJĄ (04-05. 2018 – I tura, 

05-06.2018- II tura) – zajęcia grupowe 80h (8 grup x 10 spotkań x 8h; razem 640h), 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zakończenie udziału w zad.1 (doradztwo 

zawodowe. Wybór szkolenia nastąpi po zadaniu 1. Doradca zawodowy podczas diagnozy 

dokona doboru szkolenia zawodowego dopasowanego do indywidualnych predyspozycji 

Uczestnika/czki Projektu. Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby 

Uczestników/czek Projektu oraz zapotrzebowanie na opolskim rynku pracy. Każde szkolenie 

zakończy się przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego uzyskane 

kwalifikacje. Egzamin składać się będzie z części praktycznej i teoretycznej. Nabycie 

kwalifikacji będzie zgodne z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pozytywne zaliczenie egzaminu 

zostanie potwierdzone wydaniem Uczestnikom/czkom Projektu certyfikatów. 

 

 STAŻ ZAWODOWY (06-10.2018- I tura, 07-11.2018- tura)- Czas trwania stażu: 5 

miesięcy kalendarzowych. Do stażu zawodowego podejdzie 52 z 96 Uczestników Projektu. 

Do realizacji zadania nr 3, tj stażu zawodowego podejdą osoby, które zostały zwolnione z 



 

                                                                                                                                

przyczyn zakładu pracy.  

Wymiar czasu pracy Uczestnika: 

-     maksymalnie 40h/tydzień; 8h/dzień, 

- maksymalnie 35h/tydzień; 7h/dzień w przypadku osób z niepełnosprawnościami. 

Dla każdego Uczestnika/czki Projektu zostanie przydzielony opiekun stażu. Między 

zaangażowanymi stronami zostanie zawarta pisemna umowa. W ramach projektu zostanie 

opracowany program stażu, uwzględniający predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, 

poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje Uczestnika/czki Projektu (zgodny z 

IPD). Opłacone zostaną koszty wstępnego badania lekarskiego oraz ubezpieczenie NNW.  

Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe. Niezwłocznie po odbyciu stażu 

podmiot przyjmujący na staż wystawi Uczestnikowi/czce Projektu pisemną ocenę zawierającą 

informacje o zadaniach realizowanych przez Uczestnika Projektu i umiejętnościach 

zawodowych nabytych w trakcie stażu na podstawie której zostanie wydane zaświadczenie. 

Staż będzie ściśle powiązany ze szkoleniem, w którym uczestniczył/a Uczestnik/czka Projektu 

lub posiadanymi już przez Uczestnika/czkę kwalifikacjami lub kompetencjami.  

 POŚREDNICTWO PRACY (05-10.2018 – I tura; 06-11.2018 – II tura)  - spotkania 

indywidualne z pośrednikiem/ czką pracy- 4 spotkania x 1h (łącznie 4h/ Uczestnik/czka 

Projektu),  Wsparcie ma na celu udzielenie pomocy w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu 

kontaktów z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych itp. 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają min. 3 oferty pracy dostosowane do swoich kwalifikacji, 

predyspozycji zawodowych oraz psychofizycznych i zdrowotnych.  

 

Beneficjent zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych form wsparcia. 

 

§4 

Organizacja wsparcia 

 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie opolskim. 

2. Staże będą odbywały się na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy: Organizatorem Projektu, 

Pracodawcą i Uczestnikiem/czką Projektu. Czas trwania stażu wynosi 5 miesięcy. Staże dotyczą 

jedynie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. 

3. Za udział w szkoleniu zawodowym Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje stypendium 

szkoleniowe (§ 5) oraz za udział w stażu zawodowym stypendium stażowe (§ 6). 

4. W ramach szkoleń zawodowych przewidziany jest catering. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

6. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza także otrzymanie materiałów 

szkoleniowych przewidzianych w projekcie, obecność na zajęciach oraz 

zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

  

§5 

Stypendium szkoleniowe 

 

1. 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. 

2. Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Wejdź na ścieżkę sukcesu!” przysługuje w 

wysokości maksymalnej:  dla szkolenia zawodowego w wymiarze 80h (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). 

3. 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. 

4. 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. 

 

§6 

Stypendium stażowe 

 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. 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., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 

Lublin, NIP: 712 – 25 – 12 - 213  

5. 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.  

6. Uczestnik projektu pobierający stypendium traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych 

przez PUP. 

7. 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. 

8. Realizator na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu dokumentu „Oświadczenie 

osoby pobierającej stypendium” (Załącznik 6), w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi 

uczestnika do ubezpieczenia  

i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§ 7 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

, 

1. Uczestnicy/czki 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/czka Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu  

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

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych 

pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/czek Projektu oraz w 100% zajęć indywidualnych (tj. 

doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy); 

4. Uczestnik/czka szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego, 

który przeprowadzony będzie po szkoleniu zawodowym przez zewnętrzny podmiot do tego 

uprawniony. 

5. Uczestnik/czka stażu zobowiązany jest ukończyć pięciomiesięczny staż zawodowy- dotyczy osób 

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. 

6. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

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

okresie  do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.   

7. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie. 

8. 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. 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

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

niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście,  

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/czki Projektu  z listy 

Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu i zasad 

współżycia społecznego. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników i 

Uczestniczek Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Uczestnik/czka Projektu może zrezygnować z udziału w przypadku znalezienia pracy, 

spełniającej kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

6. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu, 

Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów szkolenia 

proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że nieukończenie szkolenia nastąpiło z innych 

przyczyn niezawinionych przez Uczestnika/czki Projektu i zostanie odpowiednio 

udokumentowane. 

7. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami wyłącznie 

na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim 

umotywowaniem. 

8. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu nie przyjmie proponowanego przez Organizatora Projektu 

zatrudnienia, Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu do zwrotu 

kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia. 

9. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest złożyć wszystkie wymagane dokumenty do wypłaty 

świadczeń najpóźniej do ostatniego dnia realizacji projektu w przeciwnym razie oznacza to 

rezygnację Uczestnika Projektu z tych świadczeń. 

10. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czkę Projektu kosztami wyłącznie 

na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim 

umotywowaniem. 

 

 

 

§ 9 

Zasady monitoringu 

 

1. Wszyscy Uczestnicy i Uczestniczki mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich 

dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet 

dotyczących oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych.  

 

§ 10 

Efektywność zatrudnieniowa oraz społeczno- zatrudnieniowa 

 

1. W przypadku podjęcia zatrudnienia, Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie  do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 

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

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące, a w 

przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej wpis do CEIDG. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie zarówno w przypadku przerwania udziału w projekcie jak i do 4 

tygodni od ukończenia udziału w projekcie. 



 

                                                                                                                                

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

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

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

www.projektyokcjo.pl 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r. Projektodawca zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać 

będzie na podstronie internetowej projektu. 

4. Załącznikami do regulaminu są:  

 

 Formularz zgłoszeniowy do projektu (Załącznik nr 1); 

 Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (Załącznik nr 2); 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o statusie (Załącznik nr 3); 

 Ankieta usprawnień (dotyczy osób z niepełnosprawnościami); (Załącznik nr 4); 

 Oświadczenie dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy (dotyczy osób 

bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) (Załącznik nr 5); 

 Oświadczenie dla osób pobierających stypendium (Załącznik nr 6); 

 


