
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 
„Cała na przód!”  

nr projektu RPLU.10.04.00-06-0038/18 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 
Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cała na przód!”, realizowanym 
na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do 
zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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 01.01.2020 r. do 31.10.2022 r.  
4. Biuro Projektu „Cała na przód!” mieści się pod adresem: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego.  
6. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności podnoszących zdolność do 
utrzymania zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia wśród osób spełniających kryteria grupy docelowej,  
z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, osiągnięty w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2022 r., poprzez 
udział w projekcie i otrzymanie kompleksowego wsparcia w zakresie przeciwdziałania zwolnieniu lub 
zwiększeniu szans na ponowne podjęcie zatrudnienia (kompleksowe działania outplacementowe).  
 

§ 2 
Profil Uczestnika Projektu 

1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 360 osób (216 kobiet i 144 mężczyzn), 
zamieszkujących w rozumieniu KC1 wyłącznie na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego2  
(tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka), należące do min. jednej  
z poniższych kategorii:  

a) pracownicy przewidziani do zwolnienia3 lub zagrożeni zwolnieniem4 z pracy z przyczyn 
niedotyczących pracownika (max. 10% UP, tj. 36 osób – w tym w wieku 50 lat i więcej – 4 osoby), 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu. 
2 Lubelski Obszar Funkcjonalny – terytorium opisane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
3 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 i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub 
większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  
4 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 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 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. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej 
działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą 
samozatrudnioną.  



 

 

b) osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika5 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu (min. 90% UP, tj. 324 osoby), 

należące do minimum jednej z poniższych grup: 
 kobiety – min. 60% UP, tj. 216 osób, 
 osoby z niepełnosprawnościami – min. 5% UP, tj. 36 osób,  
 osoby powyżej 50 roku życia – min. 10% UP, tj. 36 osób,  
 osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – min. 40% UP, tj. 144 osoby. 

 
§ 3 

Rekrutacja do projektu  
I. Informacje ogólne i kryteria uczestnictwa 

1. Rekrutacja prowadzone będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości 
płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Organizator zapewnia możliwość udziału w projekcie 
osobom z niepełnosprawnościami.  
2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa lubelskiego w sposób bezpośredni, otwarty, ciągły 
od 01.01.2020 r. do 31.10.2022 r. Planowane jest prowadzenie rekrutacji w turach, tj. po pierwszych dwóch 
miesiącach do projektu zostanie zakwalifikowanych 12 osób, a po każdym kolejnym miesiącu następne 12 
osób. Wyjątek stanowi 6 ostatnich miesięcy rekrutacji, kiedy to w każdym miesiącu do projektu zostaną 
zakwalifikowane 24 osoby.  
3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty 
zgłoszeniowe do Biura Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w Biurze Projektu, u kadry projektu 
oraz na stronie internetowej https://projektyokcjo.pl/cala-naprzod/ i Facebooku. Dokumenty rekrutacyjne 
można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu lub przekazać kadrze projektu na 
spotkaniach rekrutacyjnych. W uzasadnionych przypadkach występuje możliwość przyjmowania zgłoszeń 
elektronicznych lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (kiedy osoby mają utrudniony dostęp do środków 
transportu i komunikacji lub gdy Kandydat/ka ma trudności ze swobodnym poruszaniem się (podczas 
spotkania z komisją rekrutacyjną kandydat musi dostarczyć dokumenty uprzednio przesłane drogą 
elektroniczną).  
4. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest:  

a) spełnienie wymogów formalnych oraz kryteriów kwalifikowalności określonych w § 2 Profil 
Uczestnika, 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 
dokumentów listownie, osobiście na spotkaniach rekrutacyjnych lub do Biura Projektu.  

5. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:  
a) Formularz rekrutacyjny,  
b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,  
c) Oświadczenie o miejscu zamieszkania,  
d) Zobowiązanie do przekazania informacji po zakończeniu udziału w projekcie,  
e) Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie pracownika o statusie,  
f) Formularz potrzeb (w przypadku osób z niepełnosprawnościami) 

6.  Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu i Doradca zawodowy, która 
zbierze się raz w miesiącu i dokona selekcji zgłoszeń do projektu.  
 

II. Etapy rekrutacji  
1. Ocena formalna i merytoryczna (przyjmowanie wniosków i ich weryfikacja):  
Ocena formalna – Ocenie (0-1) podlegać będzie kompletność i prawidłowość wypełnienia formularza 
rekrutacyjnego oraz zgodność oświadczenia z kryteriami grupy docelowej.  
Ocena merytoryczna – ocena punktowa według poniższych kryteriów:  
- płeć: kobieta +1 pkt,  
- poziom wyksztalcenia: maksymalnie podstawowe 10 pkt, gimnazjalne lub średnie niepełne – 8 pkt, średnie 
- 5 pkt, powyżej średniego – 2pkt.  
                                                           
5 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 i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej w wymiarze równym 
lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  

https://projektyokcjo.pl/cala-naprzod/


 

 

- wiek: powyżej 50 r.ż. – 10 pkt, 35-50 lat – 6 pkt, poniżej 35 lat – 4 pkt.  
- sytuacja na rynku pracy: bezrobotni nie dłużej niż 6 m-cy od zwolnienia – 10 pkt, przewidziani do zwolnienia 
- 8 pkt, zagrożeni zwolnieniem – 4 pkt.  
- stopień niepełnosprawności – znaczny – 10 pkt, umiarkowany – 6 pkt, lekki – 4 pkt, brak – 0 pkt.  
2. Zostanie utworzona lista rezerwowa, która zostanie uruchomiona w przypadku rezygnacji UP. Kandydaci 
zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. 
3. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę rankingową w kolejności od największej do najmniejszej liczby 
uzyskanych punktów. Powstaną oddzielne listy dla kobiet i mężczyzn.  
4. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.  
5. Nabór UP będzie uwzględniał kryteria zgodności z wymaganiami dotyczącymi grupy docelowej projektu. 
Zgodność ta będzie weryfikowana na podstawie oświadczeń (zawierających klauzulę pouczającą  
o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń), zaświadczeń/orzeczeń o stanie zdrowia oraz 
innych stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność UP i obejmuje: status na rynku pracy, 
poziom wykształcenia, wiek, stan zdrowia, płeć UP.  
 

§ 4 
Zakres wsparcia  

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:  
1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania  
1.1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie do projektu (pozytywne zakończenie procesu 
rekrutacji).  
1.2. Liczba osób objętych wsparciem w programie- 360. Wsparcie będzie realizowane w formie 
indywidualnych spotkań UP z doradcą zawodowym w wymiarze 2 spotkań po 2 godziny zegarowe, średnio 1 
raz w tygodniu.  
1.3. Projekt zakłada objęcie wszystkich UP doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem 
Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
1.4. Na etapie zadania zostaną określone i wybrane kierunki przyszłych szkoleń oraz ustalone pozostałe formy 
wsparci przewidziane do realizacji przez UP (zgodnie z ich predyspozycjami/kwalifikacjami).  
1.5. W ramach zadania zostanie przeprowadzona analiza sytuacji UP (sytuacji na rynku pracy, predyspozycji, 
kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych). Sesje będą obejmowały 
następujące etapy: 
 a) pogłębiona analiza potrzeb i predyspozycji  
 b) indywidualna ocena zawodowa 
 c) przygotowanie IPD oraz określenie ścieżki udziału w projekcie 
1.6. Ukończenie wsparcia warunkuje opracowanie IPD oraz ścieżki udziału w projekcie.  
2. Poradnictwo psychologiczne  
2.1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IPD.  
2.2. Liczba osób objętych wsparciem w programie- 360. Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych 
spotkań z psychologiem w wymiarze 4 spotkań po 4 godziny zegarowe dla 1 grupy (12-osobowej), średnio 1 
raz w tygodniu.  
2.3. Uczestnicy otrzymają materiały dodatkowe, dostosowane w razie potrzeby do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami oraz poczęstunek.  
2.4. Ukończenie wsparcia warunkuje min. 80% frekwencja na zajęciach.  
3. Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych  
3.1. Warunkiem przystąpienia do zadana jest opracowanie IPD.  
3.2. Liczba osób objętych wsparciem w programie- 360. Szkolenia będą realizowane w wymiarze śr. 80 godzin, 
tj. 10 spotkań po 8 godzin lekcyjnych dla 1 grupy (12-osobowej), średnio 3-4 razy w tygodniu.  
3.3. Projekt zakłada organizację form wsparcia prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych/doświadczenia zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami 
pracodawców z województwa lubelskiego, działających  sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. 
transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami.  



 

 

3.4. Wszystkie szkolenia kończą się formalnym egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez 
uprawnioną instytucję lub egzaminem wewnętrznym. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje UP.  
3.5. Ukończenie wsparcia warunkuje min. 80% frekwencja na zajęciach oraz pozytywna ocena egzaminu 
końcowego.  
4. Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji komputerowych  
4.1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IPD.  
4.2. Liczba osób objętych wsparciem w programie- 180. Szkolenia będą realizowane w wymiarze śr. 60 godzin, 
j. 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne dla 1 grupy (12-osobowej), średnio 3-4 razy w tygodniu.  
4.3. Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych zakłada realizację 5 modułów 
(DIGCOMP/ECCC/równoważne): Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, 
Rozwiązywanie Problemów.  
4.4. Wszystkie szkolenia kończą się formalnym egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez 
uprawnioną instytucję lub egzaminem wewnętrznym. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje UP.  
4.5. Ukończenie wsparcia warunkuje min. 80% frekwencja na zajęciach oraz pozytywna ocena egzaminu 
końcowego.  
5. Pośrednictwo pracy  
5.1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IPD.  
5.2. Liczba osób objętych wsparciem w programie- 324. Wsparcie będzie realizowane w formie 
indywidualnych spotkań UP z pośrednikiem pracy w wymiarze 5 spotkań po 1 godzinie zegarowej, średnio 1 
raz w miesiącu.  
5.3. Program zakłada wstępną rozmowę z UP, zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku pracy oraz 
formami pozyskiwania nowych ofert, udostępnianie ofert pracy, bieżący monitoring rynku pracy.  
5.4. Każdemu UP zostaną przedstawione min. 2 oferty pracy. Zmiany w poziomie zatrudnienia zostaną 
zweryfikowane po zakończeniu udziału w projekcie.   
5.5. Ukończenie wsparcia warunkuje min. 80% frekwencja na zajęciach.  
6. Staż zawodowy 
6.1. Warunkiem przystąpienia do zadana jest ukończenie Zadania 4.  
6.2. Liczba osób objętych wsparciem w programie- 324. 
6.3. Staże realizowane będą zgodnie z zaleceniami Rady z dn. 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz 
Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.  
6.4. Staże realizowane będą w obszarze zgodnym z tematyką odbytego szkolenia, na podstawie trójstronnych 
umów stażowych, zgodnie z programem stażu uwzględniającym potrzeby i potencjał stażysty, predyspozycje 
psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe, opracowanym we współpracy z 
podmiotem przyjmującym na staż.  
6.5. Przed rozpoczęciem stażu UP przystąpią do badań z zakresu medycyny pracy.  
6.6. W trakcie odbywania stażu UP zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.  
6.7. Ukończenie wsparcia warunkuje uzyskanie pozytywnej oceny stażu.  
 

§ 5 
Organizacja wsparcia  

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie lubelskim na obszarze Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w salach spełniających warunki BHP i dostosowanych w razie potrzeby do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca 
szkolenia. Informację o zmianie Organizator niezwłocznie po jej zaistnieniu przekaże UP drogą telefoniczną 
i/lub mailową. UP nie może domagać się z tego tytułu rekompensaty za jakiekolwiek poniesione koszty, 
szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania i/lub zmiany terminu lub miejsca zajęć.  
3. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik/czka Projektu potwierdza obecność na listach obecności, 
otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz odbiór zaświadczenia o ukończeniu 
poszczególnych szkoleń.  
4. W ramach projektu Uczestnicy/czki otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych: 



 

 

 a) w przypadku szkoleń zawodowych wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu zostaną zapewnione 
podręczniki oraz zestaw szkoleniowy (min. długopis i zeszyt),  
 b) w przypadku szkoleń komputerowych wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu zostaną 
zapewnione podręczniki oraz zestaw szkoleniowy (min. długopis i zeszyt).  
 

§ 6 
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 Cała naprzód! przysługuje za 80h 

szkolenia (10 spotkań po 8h) oraz szkolenie komputerowe za 60h szkolenia (15 spotkań po 4h) 

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

dnia roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 

4. 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. 

5. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP 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 

do  ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 
§ 7 

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. 

 
 

§ 8 
Zwrot kosztów dojazdu  

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników Projektu średnio 6 
osób z każdej grupy zwolnionych z przyczyn zakładu pracy: 
 Maksymalnie 162 UP w ramach Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania 
 maksymalnie 162 UP w ramach Poradnictwa Psychologicznego 
 maksymalnie 162 UP w ramach Szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji 

zawodowych 
 maksymalnie 81 UP w ramach Szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji 

komputerowych 
 maksymalnie 162 UP w ramach Pośrednictwa Pracy 
 maksymalnie 162 UP w ramach Stażu zawodowego 

2. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie 
w  wysokości nie większej niż 10,00 zł za dzień. 

3. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie w wysokości nie większej niż 
80,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 
1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego) 

4. O udzielenie wsparcia w zakresie zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu mogą ubiegać się Uczestnicy 
Projektu, zamieszkujący poza miejscem odbywania zajęć i stażu.  

5. Uczestnik/Uczestniczka projektu ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymuje zwrot kosztów dojazdu 
od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. W przypadku złożenia większej ilości 
wniosków, decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów do zwrotu kosztów dojazdu. 

6. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, 
obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.  

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

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

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

10. 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. 

 



 

 

§ 9 
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu  

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 
 czynnego, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia przewidzianych 

w projekcie, a także potwierdzania obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem złożonym na 
listach obecności,  

 wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych 
rezultatów,  

 informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach dotyczących podanych danych osobowych, 
informacji o zmianie miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy,  

 przestrzegania norm i zasad powszechnie akceptowalnych w życiu społeczne.  
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 
zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.  
3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w zajęciach z zachowaniem odpowiedniej frekwencji. 
Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć – przekroczenie progu 20% 
nieobecności może skutkować skreśleniem z listy UP. Przekroczenie dopuszczalnego progu 20% nieobecności 
bez podania przyczyny lub w przypadku długotrwałego braku kontaktu z Organizatorem jest jednoznaczne z 
rezygnacją UP z udziału w projekcie.  
4. Uczestnik/czka szkolenia zawodowego zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych.  
5. Uczestnik/czka szkolenia komputerowego zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie kwalifikacji cyfrowych.  
6. 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 UP z tych świadczeń.  
 

§ 10 
Efektywność zatrudnieniowa  

1. W celu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 4 tygodni po zakończeniu udziału  
w projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie.  
2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są:  

a) kopia umowy o pracę na min. 3 m-ce i min. ½ etatu lub zaświadczenie od pracodawcy 
potwierdzające warunki zatrudnienia, lub  
b) kopia umowy cywilnoprawnej zawartej na okres minimum 3 miesięcy i o wartości minimalnej 

w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zaświadczenie od pracodawcy 

potwierdzającego warunki zatrudnienia, lub 

c) dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (tj. wydruk z CEIDG oraz  

np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez 

upoważniony organ np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy). 

3.  UP zobowiązany jest do przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status 

na rynku pracy oraz dokumentów potwierdzających na nabycie kwalifikacji do 4 tygodni po zakończeniu 

udziału w projekcie.  

§ 11 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. Organizator Projektu w terminie 2 dni 
roboczych rozpatrzy złożone oświadczenie i poinformuje Uczestnika Projektu o zgodzie na rezygnację  
z udziału w projekcie.  
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia UP zobowiązany jest do 
przedłożenia dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację, określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.  



 

 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z projektu UP zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów, 
proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że nieukończenie udziału w formach wsparcia nastąpiło z 
przyczyn niezawinionych przez Uczestnika/czkę Projektu. Koszt całkowitego wsparcia udzielonego w 
projekcie dla 1 Uczestnika Projektu wynosi 13 624, 94 zł. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia 
Uczestnika/czki Projektu kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu 
wraz z odpowiednim umotywowaniem.  
 

§ 12 
Zasady monitoringu  

1. Wszyscy Uczestnicy/czki Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszystkich 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 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej.  
 

§ 13 
Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. Złożenie 
dokumentów zgłoszeniowych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków i postanowień niniejszego 
regulaminu.  
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu.  
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość 
wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie 
internetowej projektu.  
4. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które będą zbierane 
i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu.  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii 
Europejskiej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz szczegółowe zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. 
Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektu.  
 
 

 


