
 

                                                                                                                

REGULAMIN PROJEKTU 

„Nowe kwalifikacje na start zawodowy” 

nr projektu POWR.01.02.01-08-0026/18 

realizowanego 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 „Nowe kwalifikacje na start 

zawodowy”, realizowanym na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Organizatorem Projektu jest 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 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.  

4.  Biuro Projektu „Nowe kwalifikacje na start zawodowy” mieści się przy ul. Sielecka 15, 37-700 Przemyśl. 

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 Rzeszowie. 

6. Głównym celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy u 72 osób 

młodych (min. 44 kobiet), w tym osób z niepełnosprawnościami
1
, które zamieszkują

2
 na obszarze 

województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 18-29 lat
3
 z następujących grup, z 

wyłączeniem grupy określonej do trybu konkursowego w  poddziałaniu 1.3.1
4
: 

 osoby pozostające bez pracy - wyłącznie osoby bierne zawodowo
5
, w tym w szczególności osoby, które 

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. osoby młode z kategorii NEET (ang. not in employment 

education or training)
6
, 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
7
, tzw. ubodzy pracujący

8
, osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych
9
 oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych

10
, 

 osoby z niskimi kwalifikacjami
11

, 

                                                           
1Osoby z niepełnosprawnościami stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
3 Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia projektu. Wsparciem mogą być objęte osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały 
ukończone 18 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. 
4 Zgodnie z opisem zawartym w pkt II.2. Regulaminu Konkursu. 
5 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  
6 Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje 
(tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w  trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie 
dziennym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do  wykonywania pracy). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie, kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego 
typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na 
poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak  również na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie 
dziennym. Osoby bezrobotne oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy nie mogą być uczestnikami projektu mimo, że zawierają się  w powyższej definicji. 
7 Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), 
zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). 
8 Ubodzy pracujący - to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w 
gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu 
9 Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, 
który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 
10 Pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – to osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. 



 

                                                                                                                

 osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje 

społeczno – gospodarcze - tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, 

Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, 

dzięki realizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w okresie I 2019 - IX 2019 prowadzącego 

do uzyskania kwalifikacji przez minimum 22 osoby. 

 

§ 2 

Rekrutacja 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans oraz niedyskryminacji (w tym zasady 

dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami) oraz równości szans płci poprzez: 

 realizację działań w salach i budynkach, w którym się one znajdują zapewniających dostęp do osób z 

niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanych architektonicznie, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U.z 2015 r.,poz.1422)-jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

 niestereotypowe wizerunki kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami; 

 możliwość zgłaszania uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnej/telefonicznej;  

 dostosowanie podstrony www Projektu do osób z różne)go rodzaju niepełnosprawnościami;  

 materiały szkoleniowe udostępnione w wersji cyfrowej z uwzględniające potrzeby osób słabowidzących;  

 materiały rekrutacyjne dostosowane w razie potrzeby dla osób z niepełnosprawnościami, będą 

uwzględniać ankietę dotyczącą specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych - informacje zebrane na 

jego podstawie pozwolą dostosować wsparcie podczas realizacji projektu do osób z 

niepełnosprawnościami; 

 osoby z niepełnosprawnościami w razie potrzeby uzyskają pomoc przy wypełnianiu dokumentów 

rekrutacyjnych, 

 materiały promocyjne bez stereotypowych wizerunków;  

 stosowany język „wrażliwy” na płeć; język łatwy. 

 produkty Projektu zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

 stosowanie różnorodnych kanałów komunikacji z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu; 

 harmonogram zajęć w miarę możliwości dostosowany indywidualnych potrzeb 

Uczestników/Uczestniczek Projektu, by umożliwić godzenie obowiązków rodzinnych i udziału w 

projekcie 

 włączenie do realizowanych w projekcie zajęć tematów dot. równości szans kobiet i mężczyzn, 

stereotypów płci i problemu dyskryminacji; 

 zapewnienie priorytetowego udziału w projekcie kobiet, które stanowić będą min. 60% Uczestniczek 

Projektu w celu wyrównania istniejących nierówności płci na rynku pracy. 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty, ciągły, prowadzona będzie przez 3 miesiące (od stycznia 2019 r.), średnio 

24 osoby/miesiąc, na terenie województwa podkarpackiego. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną 

podzieleni na  średnio 6 grup średnio 12 osobowych. 

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w procesie rekrutacji:  

 Formularz zgłoszeniowy (z danymi Uczestnika/Uczestniczki Projektu i zobowiązaniem Uczestnika do 

przekazania informacji na temat sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie), 

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający stan zdrowia oraz ankieta usprawnień 

dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).  

                                                                                                                                                                                     
11 Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 



 

                                                                                                                

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu: do projektu zostaną 
zakwalifikowane 72 osoby młode - 44 kobiety (min. 61% Uczestniczek Projektu) i 28 mężczyzn, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami (minimum 4 Uczestników Projektu), w tym: 

a) 36 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą  
w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzieży NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy 

b) 36 osób z następujących grup docelowych:  
 os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 
 tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. 

c) 15 osób z niskimi kwalifikacjami, 
d) 36 osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym 

miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze - tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 
Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 
 

2. Kandydatami na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu nie mogą być osoby należące do grupy określonej 
dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1: 

 osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w 
szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z 
następujących grup docelowych: 

a) 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,  

b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),  

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

(do roku po  opuszczeniu),  

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do  roku po opuszczeniu), 

e) matki przebywające w domach samotnej matki,  

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu), 

g) osobami pracującymi,  

h) osobami, które uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni przed 

rozpoczęciem udziału w projekcie. 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy 
sytuacji społeczno-gospodarczej - wywodzący się z powyższych grup docelowych. 

 

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

 Spełnienie wymogów formalnych, 

 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie (pocztą 

tradycyjną) lub osobiście w siedzibie Biura Projektu. Dokumenty dostępne są  na   podstronie 

internetowej w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”, podczas spotkań rekrutacyjnych oraz w siedzibie 



 

                                                                                                                

Biura Projektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba (na prośbę telefoniczną) dokumenty zostaną wysłane 

do  Kandydata/Kandydatki pocztą tradycyjną. 

 Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych. 

 Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

 O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu i doradca 

zawodowy. 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Kandydaci/Kandydatki obowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 

dokumentów wymienionych w §2 Informacje ogólne, pkt. I.3., osobiście do Biura Projektu lub przesłać 

pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie prowadzona 3 etapowo: 

a. I etap oceny formalnej: 

Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować kandydatów/kandydatki do projektu, na 

podstawie:  

 spełnienie warunków grupy docelowej; 

 kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych (wypełnienie wszystkich 

wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych, 

dołączenie niezbędnych oświadczeń i orzeczeń). 

b. II etap oceny merytorycznej:  

Przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Kierowniczka Projektu i doradca 

zawodowy dla Kandydatów pod kątem: 

 Miejsca zamieszkania: osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno - 

gospodarcze: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 

Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 5 pkt 

 Posiadane wykształcenie: 
o średnie - 2 pkt 
o gimnazjalne – 3 pkt 
o podstawowe i niepełne podstawowe – 4 pkt 

 Dodatkowe punkty: 

o kobiety – 5 pkt 

o osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt 

c. III etap – Stworzenie listy UP oraz ogłoszenie wyników: 

 Zostanie sporządzona lista Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy będą 

poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w  Projekcie. Do Projektu przyjęte zostaną 

osoby z najwyższą liczbą punktów. Powstaną oddzielne listy rankingowe dla kobiet i 

mężczyzn.  

 Informacje o zakwalifikowaniu się Uczestników/Uczestniczek Projektu do projektu będą 

dostępne w Biurze Projektu, umieszczone na podstronie www (w wersji 

zanonimizowanej) oraz udostępnione drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej.  

 Po zamknięciu rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji 

UP z udziału w projekcie, do projektu będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.  

 Przez cały okres trwania rekrutacji na bieżąco prowadzony będzie monitoring dla 

zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku zaistnienia 

zagrożenia niespełnienia parytetu 60% kobiet, rekrutowane będą wyłącznie kobiety.  

 Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu z 

chwilą przystąpienia do pierwszego działania- zadania 1.   



 

                                                                                                                

 Proces rekrutacji zostanie udokumentowany protokołem.  

§ 3 
Zakres wsparcia 

1. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, jest udzielane w 

projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w 

ciągu czterech miesięcy, od dnia przystąpienia do projektu, osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej 

jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inna forma pomocy 

prowadząca do aktywizacji zawodowej. 

2. Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej i opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia 

wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację 

IPD albo innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję) i pośrednictwa pracy lub poradnictwa 

zawodowego oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. Trzecia i kolejne formy 

wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb UP, zgodnie  

z opracowanym dla niego IPD. W ramach projektu „Nowe kwalifikacje na start zawodowy” 

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu: 

 

1. Zadanie 1: IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA PROJEKTU POPRZEZ OPRACOWANIE LUB 
AKTUALIZACJĘ INDYWIDULANEGO PLANU DZIAŁANIA: 

 Dla 72 Uczestników/Uczestniczek Projektu 

 Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanego rozwiązania wypracowanego w projektach 

innowacyjnych POKL - Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych - Aplikacja on-line 

(@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line"). Badanie diagnostyczne na podstawie 

aplikacji on-line dotyczące osobowości i preferencji zawodowych Uczestników pozwoli na 

porównanie ich z bieżącą sytuacją na rynku pracy.  

 Doradca zawodowy: wykształcenie wyższe/zawodowe/certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty, 

minimum 2 lata doświadczenia. 

 Sale w miejscu, gdzie zbierze się największa liczba Uczestników Projektu, w razie uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi sale pozbawione barier architektonicznych. 

 

 Warunek rozpoczęcia: pozytywny wynik rekrutacji. 

 Warunek zakończenia: opracowanie IPD. 

 Wymiar: 4h/UP, 2 spotkania indywidulane, 2h/spotkanie, , 2-3spotkania/tyg.   

 Zakres: analiza sytuacji Uczestników Projektu (stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności, 

kompetencji miękkich, przeciwskazań do wykonywania danego zawodu); ocena oddalenia od 

RP; zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego, problemu 

zawodowego i wybór sposobu jego rozwiązania; opracowanie IPD pisemnie zaakceptowanego 

przez każdego UP; wybór tematyki szkoleń zawodowych; wsparcie świadczone w warunkach 

zachowania poufności rozmów, przeprowadzone w sposób uwrażliwiony na problemy równości 

płci i dyskryminacji, promujące niestereotypowe wybory. 

 Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje: zwrot kosztów dojazdu. 
 

2. Zadanie 2: WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY I Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH: 
• Dla 72 Uczestników/Uczestniczek Projektu 

 Sale w miejscu, gdzie zbierze się największa liczba Uczestników/Uczestniczek Projektu, w razie 

uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi sale pozbawione barier 

architektonicznych. 



 

                                                                                                                

 Trener: wykształcenie wyższe/zawodowe/certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty, minimum 2 
lata doświadczenia. 
 Warunek rozpoczęcia: opracowanie IPD. 

 Warunek zakończenia: min. 80% obecności na zajęciach. 

 Wymiar: 32h/Uczestnika Projektu, 4 spotkania grupowe, 8h/spotkanie, 3-4 

spotkania/tydzień, śr. 6 grup x śr. 12 osób. 

 Zakres warsztaty aktywnego poszukiwania pracy m.in.: metody poszukiwania pracy; 

asertywność   w poszukiwaniu pracy; zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych; przebieg 

procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej; autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą; 

najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 Zakres warsztaty z zakresu kompetencji miękkich m.in.: autoprezentacja; praca w zespole; 

radzenie sobie ze stresem; zarządzanie czasem; budowanie motywacji do działania; 

asertywność; radzenie sobie w sytuacjach dyskryminujących kobiety i osoby 

niepełnosprawne. 

 Warsztaty zakończą się testem wewnętrznym w celu potwierdzenia nabytych kompetencji przez 

UP. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach etapów zg. z Wytycznymi: I) Zakres; 

II) Wzorzec; III) Ocena; IV) Porównanie. 

 Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje: catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów 

dojazdu. 

 

3. Zadanie 3: INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY: 

 Dla 72 Uczestników/Uczestniczek Projektu 

 Sale w miejscu, gdzie zbierze się największa liczba Uczestników Projektu, w razie uczestnictwa osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi sale pozbawione barier architektonicznych. 

 Pośrednik pracy: wykształcenie wyższe/zawodowe/certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty, 
minimum 2 lata doświadczenia. 
 Warunek rozpoczęcia: opracowanie IPD. 

 Warunek zakończenia: 100% obecności na zajęciach. 

 Wymiar: 6h/ Uczestnika Projektu, 6 spotkań indywidualnych, 1h/spotkanie, realizowane w 

trybie ciągłym. 

 Zakres m.in.: pomoc Uczestnikom Projektu w znalezieniu pracy; pozyskiwanie ofert pracy; 
inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników Projektu z pracodawcami; udostępnianie 
pracodawcom poszukującym pracowników informacji o Uczestnikach Projektu pod kątem ich 
ewentualnego zatrudnienia. 

 Uczestnik/Uczestniczka Projektu uzyska min. 2 oferty pracy i odbędzie min. 1 rozmowę 
kwalifikacyjną. Uczestnikom Projektu będą przedstawiane tylko oferty pracy, które nie 
dyskryminują kandydatów na pracowników ze względu m.in. na płeć czy niepełnosprawność. 

 Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje: zwrot kosztów dojazdu. 
 

4. Zadanie 4: WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE: 

 Dla 72 Uczestników/Uczestniczek Projektu 

 Sale w miejscu, gdzie zbierze się największa liczba Uczestników Projektu, w razie uczestnictwa osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi sale pozbawione barier architektonicznych. 

 Trener: wykształcenie wyższe/zawodowe/certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty, minimum 2 
lata doświadczenia. 
 Warunek rozpoczęcia: opracowanie IPD. 

 Warunek zakończenia: min. 80% obecności na zajęciach. 

 Wymiar: śr. 80h/Uczestnika Projektu/grupę, 10 spotkań grupowych, 8h/spotkanie, śr. 6 grup 

x śr. 12 osób. 



 

                                                                                                                

 Zakres: tematyka szkoleń wybrana dla Uczestników/Uczestniczek Projektu na etapie IPD. 

Szkolenia realizowane w oparciu o zasady określone w Wytycznych w obszarze rynku pracy. 

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego 

lub regionalnego rynku pracy. Tematyka szkoleń oparta będzie o dane z Barometru zawodów 

najbardziej aktualnego na dzień przygotowania wniosku i organizacji szkolenia.  

 W celu nabycia kompetencji poprzez zrealizowanie etapów zg. z Wytycznymi: I) Zakres; II) 

Wzorzec; III) Ocena; IV) Porównanie. 

 W celu uzyskania kwalifikacji wiedza Uczestników/Uczestniczek Projektu zostanie poddana ocenie 

i walidacji prowadzącej do certyfikacji przez upoważnioną instytucję zewnętrzną w formie 

egzaminy zewnętrznego. Uczestnicy Projektu w ramach projektu będą mogli przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego. Wnioskodawca zapewni walidacje i certyfikowanie. 

 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przysługuje: stypendium szkoleniowe, catering, materiały 
szkoleniowe i podręczniki, zwrot kosztów dojazdu. 
 

5. Zadanie 5: STAŻE ZAWODOWE: 

•      Dla 36 Uczestników/Uczestniczek Projektu 

 Staże realizowane zg. z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży; 
Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży; Wytycznymi w obszarze rynku pracy. 
 Warunek rozpoczęcia: opracowanie IPD oraz ukończenie szkolenia zawodowego. 
 Warunek zakończenia: pozytywna ocena stażu, uzyskanie zaświadczenia o odbyciu stażu. 

 Kadra: opiekun stażu oddelegowany przez podmiot przyjmujący (maks. 3 stażystów na 1 

opiekuna) 

 Wymiar: 3 miesiące; 40h/tyg. -8h/dzień (osoby niepełnosprawne ze znaczącym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 35h/tyg-7h/dzień)  

 Opis przebiegu stażu: Staż na podstawie umowy trójstronnej, zawierającej podstawowe 
warunki jego przebiegu. Stażysta wykonuje zadania w oparciu o indywidualny program stażu, 
opracowany przez podmiot przyjmujący i Wnioskodawcę. Uczestnik Projektu wykonuje zadania 
w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy, pod nadzorem opiekuna stażu. Staż zakończy 
się pisemną oceną, uzyskaniem zaświadczenia przez Uczestnika Projektu o jego odbyciu. Staże 
zgodne z potrzebami Uczestnika Projektu, uwzględniające ograniczenia osób 
niepełnosprawnych. Wnioskodawca będzie dążył w miarę możliwości, aby program staży był 
zgodny z zakresem odbytego w projekcie szkolenia. 

 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przysługuje: ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie, 
stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu. 
 

§ 4 
Organizacja wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie podkarpackim. 

2. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje stypendium 

szkoleniowe oraz za udział w stażu zawodowym stypendium stażowe. 

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

miejsca szkolenia.  

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu będą informowani o zmianach na bieżąco. 

5. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór materiałów 

szkoleniowych/dydaktycznych, podręczników, cateringu, certyfikatów, zaświadczeń przewidzianych 

w  projekcie, obecność na  zajęciach oraz odbiór zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych szkoleń – o 

ile takie będą wydawane. 

§ 5 



 

                                                                                                                

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 „Nowe kwalifikacje na start 

zawodowy” przysługuje za 80h szkolenia (10 spotkań po 8h). 

3. Stypendium szkoleniowe za udział w poszczególnych szkoleniach zostanie wypłacone w terminie do 14 

dnia roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 

4. Uczestnik/Uczestniczka 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. 

5. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu na szkoleniu w postaci podpisu na liście obecności. 

6. W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu 

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

Uczestnika/Uczestniczkę Projektu 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, (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/Uczestniczce Projektu nie przysługuje 

ekwiwalent z tego tytułu. Dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie przysługują. Podstawą do 

wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez Uczestnik/Uczestniczkę 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. Uczestnik/Uczestniczka 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/Uczestniczkę Projektu do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§ 7 
Zwrot kosztów dojazdu 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla 30% Uczestników Projektu średnio dla 4 
osób z każdej grupy:  

 22 Uczestników/Uczestniczek Projektu w ramach zadania 1 – 4. 

 11 Uczestników/Uczestniczek Projektu w ramach zadania 5. 
 

2. O zwrot kosztów dojazdu ubiegać mogą się następujące osoby: 
a. osoby nie pracujące, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której 

realizowane jest wsparcie w ramach projektu, 
b. osoby pracujące, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowane 

jest wsparcie w ramach projektu, 
c. osoby nie pracujące, których miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której realizowane jest 

wsparcie w ramach projektu, 
d. osoby  pracujące, których miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której realizowane jest 

wsparcie w  ramach projektu, 
W przypadku złożenia większej ilości wniosków, decydować będzie kolejność podana w ww. punktach. 

3. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestników/Uczestniczek Projektu w poszczególnych 
formach wsparcia, zwracany będzie w  wysokości nie większej niż 10,00 zł za dzień. 

4. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestników/Uczestniczek Projektu w stażu, zwracany będzie 
w wysokości nie większej niż 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane 
proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).  

5. Uczestnik projektu ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca 
zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. 

6. 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. Nie mniej jednak w pierwszej 
kolejności, gdy wystąpią oszczędności Projektodawca zakłada możliwość zwrotu dla większej liczby osób. 

7. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Projektodawca zakłada 
możliwość zwrotu dla większej ilości osób, a w drugiej kolejności wypłaty rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez Uczestników Projektu. 

8. W celu rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia niezbędne jest złożenie przez 
Uczestników/Uczestniczki Projektu: 

 poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, 

 biletu komunikacji zbiorowej 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 Projektu składa oddzielnie wnioski o refundację kosztów dojazdu na każdą formę 
wsparcia, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, za który składany jest wniosek. 
Zwrot kosztów odbędzie się po zakończeniu każdej z realizowanych form wsparcia oraz po 
każdym zakończonym miesiącu stażowym.  



 

                                                                                                                

9. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowany jedynie w przypadku, gdy w danym okresie 
suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/ miesięcznego.  

10. Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Projektodawca nie będzie zwracał 
za nie środków finansowych.   

11. Zwrot kosztów dojazdu za poszczególne formy wsparcia oraz po każdym zakończonym miesiącu stażowym 
zostanie wypłacony w terminie do 14 dni roboczych liczonego od dnia złożenia przez 
Uczestników/Uczestniczki Projektu kompletu wymaganych dokumentów.  

12. Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy  podany we wniosku. 
13. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego 

Uczestnika/Uczestniczkę Projektu na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 
 

§ 8 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka 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. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Organizatora Projektu o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych 

pod  rygorem skreślenia z listy UP. 

4. Uczestnik/Uczestniczki szkolenia zawodowego zobowiązani są przystąpić do egzaminu zewnętrznego 

po  ukończeniu szkolenia. 

5. Uczestnicy/Uczestniczki stażu zobowiązani są ukończyć 3 miesięczny staż zawodowy.  

6. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do dostarczenia Organizatorowi Projektu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, wpis 

do CEIDG lub KRS oraz dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 

min. 3m-cy po zakończeniu udziału w projekcie: dowód opłacenia należnych składek na  ubezpieczenia 

społeczne, zaświadczenie wydane przez ZUS,US) do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w  projekcie 

(również w przypadku przerwania udziału w proj.), o ile podejmą zatrudnienie. 

7. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu udziału w projekcie, 

potrzebnych do  wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub 

szkoleniu do 4 tygodni od  zakończenia udziału w projekcie. Przekazanie informacji nastąpi poprzez 

wypełnienie Oświadczenia Uczestnika projektu realizowanego w ramach POWER nt. sytuacji po 

zakończeniu udziału w projekcie.  

§ 9 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

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

złożenie pisemnego oświadczenia (osobiście/mailem bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej) wraz z 

podaniem przyczyny. Organizator Projektu w terminie 2 dni rozpatrzy w/w oświadczenie i poinformuje 

Uczestnika Projektu o  zgodzie na rezygnację z udziału w projekcie. 

2. Uzasadnionym powodem rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia.  

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź 

za  pośrednictwem poczty). 

4. W przypadku gdy Organizator Projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest zasadna, oraz w 

sytuacji o  której mowa w § 3 ust. 2, Uczestnik/Uczestniczka Projektu może zostać obciążony kosztami 

dotychczas udzielonego wsparcia. 



 

                                                                                                                

5. Organizator Projektu  zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczka Projektu z listy 

Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego, w  szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub 

pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu lub naruszenia 

zasad Kodeksu Pracy dla  osób, które podjęły zatrudnienie. 

6.  W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnik/Uczestniczka Projektu z listy Uczestników Projektu - 

miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. 

7. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu zakończenia realizacji pierwszej formy wsparcia 

(na etapie Indywidualnego Planu Działania). 

8. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń które rozpoczął w ramach 

projektu Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/Uczestniczkę Projektu do zwrotu kosztów 

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

przyczyn niezawinionych przez Uczestnika Projektu. 

9. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka Projektu nie złoży wymaganych dokumentów do wypłaty świadczeń do 

ostatniego dnia udziału w projekcie Organizator Projektu uzna rezygnację Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

z tych świadczeń. 

10. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia UP kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego 

wniosku UP wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

11. Przyjmujący na staż może rozwiązać Umowę stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie 

Stażysty: 

 W razie nie realizowania przez stażystę Indywidualnego Programu Stażu; 

 W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w miejscu odbywania stażu, w tym przebywania w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych  lub spożywania alkoholu, 

narkotyków lub środków psychotropowych w miejscu odbywania stażu. 

 

         § 10 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i  ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i 

jego rezultatów. 

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

prowadzonych przez Organizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

 

§ 11 

Efektywność zatrudnieniowa i zawodowa 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej do 3  miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o ile 

Uczestnik/czka podejmie zatrudnienie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o 

pracę lub zaświadczenie od  pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia 

działalności gospodarczej: wpis do CEIDG lub KRS oraz dowód opłacenia należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne przez min. 3 miesiące. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie 

efektywności zawodowej do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (o ile dotyczy), rozumianej jako 

poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub przejście  

z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub 

umiejętności lub kwalifikacji lub awans w dotychczasowej pracy lub zmiana pracy na wyżej wynagradzaną. 

Dokumentami potwierdzającymi poprawę sytuacji na rynku pracy przez UP są: kopia umowy o pracę, opis 

zakresu czynności lub stanowiska pracy, zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 



 

                                                                                                                

§ 12 

   Postanowienia końcowe 

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

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

https://projektyokcjo.pl/nowe-kwalifikacje-na-start-zawodowy/ 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość 

wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie 

internetowej projektu https://projektyokcjo.pl/nowe-kwalifikacje-na-start-zawodowy/ 


