
 

                                                                                

       REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery” 

nr projektu POWR.01.02.01-08-0026/18 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pierwszy krok          

w drodze na szczyt kariery”, realizowanym na terenie województwa lubuskiego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 

projekty konkursowe. 

2. Organizatorem Projektu jest firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy 

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

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 r. do 31.01.2020 r.  

4. Biuro Projektu „Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery” mieści się przy ul. Inżynierskiej 8, 

67-100 Nowa Sól 

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

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą 

– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze. 

6. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72 os. (min. 44 kobiety) młode w wieku 18-29 lat, 

w tym ON1, bierne zawodowo2, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież 

                                                           
1
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 
231,poz. 1375). 



 

                                                                                

NEET3 oraz ubodzy pracujący4, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący 

w ramach um. cywilnoprawnych, os. o niskich kwalifikacjach5 z województwa lubuskiego. 

7. Z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w 

poddziałaniu 1.3.1. (młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 

roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin 

naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 

gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 

usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w 

instytucjach pieczy zastępczej) 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja Uczestników/czek Projektu przeprowadzona zostanie z zachowaniem zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły i otwarty na terenie województwa 

lubuskiego w  okresie: 01.11.2018 r. – 30.06.2019 r. 

3. Rekrutacja potrwa do momentu zrekrutowania 72 osób (9 grup średnio po 8 osób). 

W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa. 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1); 

                                                                                                                                                                                     
2
Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na 

urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie 
mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
3
Osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunku: 

- nie pracują; 
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub 
nauki); 
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 
4
Osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym 

dochody, przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 
socjalnej w miejscu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
5
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 



 

                                                                                

b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (Załącznik nr 2); 

c) Zaświadczenie/ Orzeczenie lub inny dokument (w tym opinia) potwierdzający stan 

zdrowia osoby z niepełnosprawnościami - w przypadku osób z niepełnosprawnościami; 

d) Formularz potrzeb/usprawnień celem diagnozy potrzeb i ułatwień uczestnictwa               

w projekcie dla osób z niepełnosprawnościami - w przypadku osób                                                          

z niepełnosprawnościami (Załącznik nr 3); 

e) Oświadczenie o statusie na rynku pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - w przypadku 

osób pracujących (Załącznik nr 4); 

f) Oświadczenie o niskich kwalifikacjach zawodowych (Załącznik nr 5); 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika Projektu 

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29, w tym ON, nie uczestniczących        

w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET z niskimi kwalifikacjami oraz ubogich 

pracujących, os. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach 

um. cywilnoprawnych w województwie lubuskim.  

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 72 os. młode w wieku 18-29 lat, w tym: 

- kobiety – min. 60 %  

- osoby bierne zawodowo – min. 89%.  

- osoby o niskich kwalifikacjach – min. 20% 

- osoby zamieszkujące miasta średnie – min. 20% 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych, 

b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów 

osobiście w Biurze Projektu, na spotkaniu lub drogą pocztową. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu oraz na podstronie 

internetowej projektu: www.projektyokcjo.pl, w zakładce „DOKUMENTY 

REKRUTACYJNE”. Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane udziałem w projekcie 

będą miały możliwość zgłoszenia udziału w projekcie drogą elektroniczną – poprzez 



 

                                                                                

wysłanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w formie mailowej na adres: 

szczytkariery@okcjo.com.pl lub telefonicznie (nr: 699670232). W takiej sytuacji 

dokumenty rekrutacyjne Uczestnik/czka Projektu będzie mógł/mogła podpisać                 

w dowolnie wybranym przez siebie terminie, jednak najpóźniej w dniu Komisji 

Rekrutacyjnej. 

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu,                         

o zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w województwie lubuskim w okresie: listopad 2018 – 

czerwca 2019 r.  

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 

dokumentów wymienionych w  §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 4  osobiście do Biura Projektu, 

na spotkaniu, listownie i elektronicznie (email). 

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

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie : 

- Wstępna weryfikacja zgłoszeń (ETAP I): 

 kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz weryfikacja poprawności 

wypełnionych danych w formularzu (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne 

podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie urzędowych zaświadczeń                 

w przypadku  osób z niepełnosprawnościami lub oświadczeń w przypadku innych osób. 

 weryfikacja zaświadczeń o statusie na rynku pracy lub zaświadczeń od pracodawcy              

w przypadku osób pracujących, 

Kandydat/ka będzie informowany/a telefonicznie o ewentualnej możliwości 

jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach. 

- Rozmowy z Komisją Rekrutacyjną/doradcą zawodowym (ETAP II): 



 

                                                                                

Na podstawie rozmowy Kandydata/tki z Komisją Rekrutacyjną/doradcą zawodowym oraz 

analizy dokumentów rekrutacyjnych zostanie określona zasadność udzielenia wsparcia danej 

osobie. 

W projekcie zaplanowano następującą metodologię przyznawania punktów na etapie 

rekrutacji: 

- kobiety –  5 pkt, 

- osoby bierne zawodowo, nie uczestniczące w żadnych formach kształcenia i szkolenia – 5 

pkt, 

- ON/ 15 pkt w st. znacznym, 10 pkt w st. umiarkowanym, 5 pkt w st. lekkim, 

- poziom wykształcenia: ISCED1/brak wykształcenia – 15 pkt, ISCED2 – 10 pkt, ISCED3 – 5 pkt, 

ISCED4 lub wyższe – 0 pkt, 

- osoby zamieszkujące miasta średnie – 5 pkt, 

- brak doświadczenia zawodowego – 5 pkt. 

- predyspozycje do wykonywania pracy zawodowej – 0-15 pkt. (na podstawie rozmowy 

z doradcą zawodowym), 

- ocena merytoryczna na podstawie rozmowy z kandydatem – 0-30 pkt. 

Rozmowa Kandydatów/ek z Komisją Rekrutacyjną jest warunkiem obligatoryjnym 

pozytywnego ukończenia procedury rekrutacyjnej. 

- Ustalenie listy podstawowej oraz listy rezerwowej Uczestników Projektu (ETAP III): 

- rekrutacja będzie zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

- w przypadku problemów ze zrekrutowaniem Uczestników Projektu wnioskodawca 

zorganizuje dodatkowe spotkania informacyjne z potencjalnymi Uczestnikami Projektu, 

- punkty będą rozpatrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

- komisja będzie prowadziła monitoring rekrutacji w celu zachowania równości szans kobiet           

i mężczyzn, w razie ryzyka niespełnienia tej zasady wnioskodawca będzie rekrutował 

wyłącznie kobiety. 

5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem 

osiągnięcia wskaźników realizacji celu.  



 

                                                                                

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów uzyska równą ogólną liczbę punktów, 

wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje osoba, która niezbędna jest do spełnienia 

wskaźników projektu. 

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

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

podstawowej. 

8. Po zakończeniu obrad Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzona lista rankingowa.  

9. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Kierownik/czka Projektu/Koordynatork/ka Projektu 

 Doradca zawodowy 

10. Proces rekrutacyjny zakończony zostanie protokołem końcowym. Osoby zakwalifikowane do 

projektu zostaną poinformowane drogą telefoniczną/elektroniczną (e-mail). 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla Uczestników Projektu. 

2. Wsparcie oferowane dla 72 osób w ramach projektu obejmuje: 

 

a) IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH SŁUŻĄCA IDENTYFIKACJI WSPARCIA ORAZ 

POMOCY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, W TYM IDENTYFIKACJA STOPNIA 

ODDALENIA OD RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH obejmuje: 

Wsparcie 72 osoby, w wymiarze jednego spotkania (trwającego 3 godziny zegarowe) 

indywidualnego.  

 

Zakres wsparcia:  

Indywidualny Plan Działania zawierać będzie: 

- opis obecnej sytuacji UP, 

- zdiagnozowanie przyczyny pozostawania przez niego bez zatrudnienia, 

- opis kierunku rozwoju zawodowego, 

- działania możliwe do zastosowania przez wnioskodawcę w ramach projektu, 



 

                                                                                

- działania planowane do samodzielnej realizacji przez UP, 

- planowany termin poszczególnych działań, przypisanych danemu UP, 

- oczekiwane efekty udzielonego wsparcia. 

Planowany okres realizacji: listopad 2018 – czerwiec 2019 r. 

 

b) SZKOLENIA ZAWODOWE obejmują: 

Wsparciem objętych zostanie 9 grup śr. 8-osobowych. Zajęcia grupowe realizowane będą           

w wymiarze 80 godzin szkoleniowych – 10 spotkań po 8 godziny. 

Zakres wsparcia:  

- wybór szkolenia wynikać będzie z opracowanego IPD, uwzględniając potrzeby UP. 

- szkolenia wybrane zostaną na podstawie IPD opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb 

UP, 

- skierowanie UP na szkolenie poprzedzi zawarcie umowy na realizację tej usługi, 

- szkolenia prowadzić będą do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

Planowany okres realizacji: luty – lipiec 2019 r. 

c) SZKOLENIE ICT obejmuje: 

Wsparciem objętych zostanie 6 grup śr. 8-osobowych. Zajęcia grupowe realizowane będą           

w wymiarze 40 godzin szkoleniowych – 10 spotkań po 4 godziny. 

Zakres wsparcia: 

- ECDL Base, 

- ECDL Standard,  

- podstawowe umiejętności komputerowe, 

- obsługa programów graficznych typu Corel, Photoshop, InDesign. 

Planowany okres realizacji: luty – wrzesień 2019 r. 

 

 



 

                                                                                

d) SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH obejmują: 

Wsparciem objętych zostanie 5 grup śr. 8-osobowych. Zajęcia grupowe realizowane będą           

w wymiarze 24 godzin szkoleniowych – 6 spotkań po 4 godziny. 

Zakres wsparcia:  

- zarządzanie czasem – efektywność i automotywacja, 

- zarządzanie emocjami i stresem, 

- wywieranie wpływu, perswazja i budowanie autorytetu, 

- autoprezentacja, 

- profesjonalna obsługa klienta. 

Planowany okres realizacji: luty – listopad 2019 r. 

 

e) KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY obejmuje: 

Spotkania indywidualne, do wykorzystania przez UP pozostających bez zatrudnienia przez 

cały okres realizacji projektu – 4 spotkania po 1 godzinie – łącznie 4 godziny/UP (śr. 1 raz        

w m-cu). W przypadku osób zatrudnionych – 2 spotkania po 1 godzinie – łącznie 2 

godziny/UP (śr. 1 raz w m-cu). 

 

Zakres wsparcia:  

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnie 

z kwalifikacjami oraz kompetencjami wspieranej osoby, 

- pośrednictwo pracy prowadzone będzie w formie bezpośredniego kontaktu z UP 

w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy UP w 

uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 

Planowany okres realizacji: luty – grudzień 2019 r. 

 

f) STAŻE ZAWODOWE: 

Zadanie będzie realizowane w zakładach pracodawców na terenie województwa lubuskiego. 

Staż zawodowy przewidziany jest dla 64 Uczestników/czek Projektu. 



 

                                                                                

 Czas trwania stażu: 3 miesiące kalendarzowe.  

 Wymiar stażu: maksymalnie 8 godz./dobę, 40 godz./tydzień; w przypadku osób           

z niepełnosprawnościami - maksymalnie 7 godz./dobę, 35 godz./tydzień. 

Zakres wsparcia: 

- skierowanie na staż zawodowy nastąpi na podstawie IPD opracowanego na etapie 

identyfikacji potrzeb UP, 

- realizacja staży zawodowych będzie zgodna z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r.          

w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88z 27.03.2014, str.1) oraz z Polskimi Ramami 

Jakości Praktyk i Staży, 

- staż zawodowy odbywać się będzie na podstawie umowy, której stroną będzie co najmniej 

stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, zawierającej warunki przeprowadzenia stażu, 

(m.in. okres trwania stażu, wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres 

obowiązków oraz dane opiekuna stażu), 

- nie zostanie nawiązany stosunek pracy pomiędzy UP a pracodawcą, 

- stażysta wykonywać będzie swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu (przydzielany 

każdemu stażyście), 

- staż zawodowy odbywa się w oparciu o ustalony program. Przy ustalaniu programu 

powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia 

oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe UP, 

- każdemu Stażyście zostanie przydzielony opiekun, który będzie nadzorował pracę UP             

i wspomoże UP w wykonywaniu nowych obowiązków zawodowych, 

- po zakończeniu stażu opracowana zostanie przez pracodawcę ocena stażysty, 

uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu, 

- w przypadku osób z niepełnosprawnościami -  zostaną oni przyjęci na staż zawodowy            

u pracodawców, zapewniających odpowiednie warunki pracy oraz zakres obowiązków 

odpowiadający możliwościom danej osoby. 

Planowany okres realizacji: marzec – styczeń 2020 r. 

 

 

 



 

                                                                                

§ 4 

Organizacja wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane na terenie województwa lubuskiego. 

2. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych znajdują się w  § 7 i  § 8. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń 

i zajęć oraz miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

4. Własnoręcznym podpisem na listach obecności każdy Uczestnik potwierdza obecność 

na zajęciach, jak również otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w 

projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

5. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne. 

6. Uczestnicy Projektu mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu podczas 

każdej formy wsparcia w projekcie.  

7. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu znajdują się w §6. 

§5 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

 wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją 

projektu i 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. Warunkiem ukończenia projektu jest udział we wszystkich wsparciach w ramach 

Projektu.  

4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz możliwości 

przystąpienia do egzaminu zewnętrznego jest zaliczenie testu końcowego (min. 80 % 

możliwych do uzyskania punktów) i frekwencja w wymiarze 80%. 



 

                                                                                

5. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu 

wewnętrznego.  

6. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć trzymiesięczny staż zawodowy (dotyczy osób, 

u których zdiagnozowano takie wsparcie podczas IPD).  

7. Organizator Projektu zastrzega, iż odrzucenie przez Uczestnika Projektu wszystkich 

przedstawionych ofert stażu lub ofert pracy równoznaczne jest ze skreśleniem z listy UP     

i może powodować naliczenie kar pieniężnych adekwatnych do poniesionych kosztów 

związanych z udzieleniem dotychczasowego wsparcia UP.   

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

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy i uzyskane 

kwalifikacje, do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz danych niezbędnych 

do wyliczenia wskaźników produktu, tj. status na rynku pracy. 

9. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi projektu kopii 

umowy o pracę/zlecenie lub zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy 

potwierdzającego zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie 

uczestnictwa w projekcie, jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie,               

a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – dokument potwierdzający fakt 

prowadzenia takiej działalności przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie: dowód opłacania należnych składek przez okres min. 3 miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

10.  Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet 

dotyczących oceny i jego rezultatów. 

11.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie 

Instytucji Pośredniczącej. 

 

 



 

                                                                                

§6 

Zwrot Kosztów Dojazdu 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot  kosztów dojazdu dla 30% Uczestników 

Projektu, średnio dla 2 osób z każdej grupy:  

 22 UP w ramach Identyfikacji potrzeb osób młodych służące identyfikacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych 

 22 UP w ramach Szkolenia zawodowego 

 15 UP w ramach Szkolenia ICT (moduł uzupełniający) 

 12 UP w ramach Szkolenia umiejętności miękkich (moduł uzupełniający) 

 20 UP w ramach Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy 

 20 UP w ramach stażu zawodowego. 

Liczba Uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu jest ograniczona. 

W przypadku złożenia większej ilości wniosków, pierwszeństwo posiadają osoby 

zamieszkujące poza miejscem odbywania szkoleń i stażu oraz  decydować będzie 

kolejność złożenia kompletnych dokumentów. 

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

zwracany będzie średnio w wysokości 15,00 zł za dzień. 

3. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie średnio koszt 

100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie 

do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).  

4. Uczestnik/Uczestniczka projektu ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymuje zwrot 

kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. 

5. 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.  

6. W celu rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia niezbędne jest złożenie  przez 

Uczestnika Projektu:  

 poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia  

 biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia lub biletu okresowego/ 

kserokopię biletu miesięcznego 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) . 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa oddzielnie wnioski o refundację kosztów 

dojazdu na każdą formę wsparcia. Zwrot kosztów odbędzie się po zakończeniu każdej z 

realizowanych form wsparcia oraz po każdym zakończonym miesiącu stażowym.  

7. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowany jedynie w przypadku, gdy w 

danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu 

okresowego/ miesięcznego.  

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

nie będzie zwracał za nie środków finansowych.   

9. 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 

1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które 

miesięcznie nie może przekroczyć 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z uwzględnieniem 

waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 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 za szkolenie zawodowe w ramach projektu Pierwszy krok w 

drodze na szczyt kariery przysługuje za 80h szkolenia (10 spotkań po 8h). 

3. Stypendium szkoleniowe za szkolenie ICT w ramach projektu Pierwszy krok w drodze na 

szczyt kariery przysługuje za 40h szkolenia (10 spotkań po 4h). 

4. Stypendium szkoleniowe za szkolenie umiejętności miękkich w ramach projektu Pierwszy 

krok w drodze na szczyt kariery przysługuje za 24h szkolenia (4 spotkania po 6h). 

5. Stypendium szkoleniowe za udział w poszczególnych szkoleniach zostanie wypłacone w 

terminie do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca 

szkolenia. 

6. 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. 



 

                                                                                

7. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na 

szkoleniu w postaci podpisu na liście obecności. 

8. 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 

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, (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 

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. 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: 712 251 22 13.  

4. 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.  

5. Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po 

odbyciu każdego miesiąca stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu - na 

wskazany przez Uczestnika Projektu w „Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium” 

numer rachunku bankowego. 

6. 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 

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, 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/czki Projektu           

z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego 

Regulaminu.  



 

                                                                                

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

projektu przed rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego/jej 

miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy zaplanowanych form wsparcia 

w ramach projektu Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu do 

zwrotu kosztów proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że powodem 

nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez 

Uczestnika/czkę Projektu lub nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez 

Uczestnika/czkę Projektu.  

6. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami 

wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim 

umotywowaniem. 

§10 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy/czki 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 

prowadzonych przez Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej.  

§ 11 

Efektywność zatrudnienia 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oraz do informowania 

o zatrudnieniu do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończył udział                

w projekcie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: 



 

                                                                                

a) stosunek pracy: kopia umowy o pracę w wymiarze zatrudnienia min.1/2 etatu, na co 

najmniej nieprzerwany okres 3 m-cy, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające 

zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące; 

b) stosunek cywilnoprawny: kopia umowy cywilnoprawnej- zawartej na okres min. 3 m-

ce, a wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa 3-krotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

c) samozatrudnienie: wpis do ewidencji CEIDG/KRS z potwierdzeniem opłaty składek na 

ubezpieczenie społeczne za okres min. 3 m-cy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a 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 09.10.2019r. Projektodawca zastrzega 

sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny Regulamin organizator 

umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy; 

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej; 

3. Formularz potrzeb/usprawnień celem diagnozy potrzeb i ułatwień uczestnictwa                

w projekcie dla osób z niepełnosprawnościami - w przypadku osób                                        

z niepełnosprawnościami; 

4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - w przypadku 

osób pracujących; 

5. Oświadczenie o niskich kwalifikacjach zawodowych; 

6. Oświadczenie o dochodzie Uczestnika Projektu 

7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 



 

                                                                                

8. Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu 

9. Oświadczenie do celów wypłaty stypendium 


