
 

  

REGULAMIN PROJEKTU 

„Działanie przepisem na zmianę” 

Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0030/18 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy 

Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Działanie przepisem 

na zmianę” realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach Regionalnego 

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

8. Rynek pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy. 

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

Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin, NIP: 7122512213, REGON: 431194111 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r.  

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

Społecznego w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu z Instytucją Pośredniczącą – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, 58-306 

Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B. 

5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 72 osoby od 30 r.ż. (44 kobiet i 28 

mężczyzn) zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie 

województwa dolnośląskiego w subregionie wałbrzyskim tj.(dzierżoniowskim, kłodzkim, 

świdnickim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych oraz ząbkowickim, pozostających bez zatrudnienia,  

w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby  w  wieku 50 lat i 

więcej (8os.), osoby niepełnosprawne1 (4 os.) osoby długotrwale bezrobotne2 (4os.), osoby z 

niskimi kwalifikacjami3 (28 os.), reemigranci4, imigranci5, osoby ubogie pracujące6, osoby 

                                                      
1Osoby 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). 
2 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia), są to osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy. 
3Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 
4 Obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy 

zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani 

są również repatrianci. 
5 Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski 
6 Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca 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 miejscu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Przez transfery socjalne należy 

rozumieć bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 

przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub 

potrzebami, dokonywane  w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy 

rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach 

świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, 



 

  

odchodzące z rolnictwa i ich rodziny7, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych8 

oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych9, których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca 

poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (12 os.). Minimum 50% Uczestników/czek 

Projektu tj. 36 osób stanowić będą osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

minimum jedno miasto ze wskazanych: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie  

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne 

 

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

2. Rekrutacja będzie bezpośrednia, otwarta, prowadzona na terenie województwa dolnośląskiego  

w subregionie wałbrzyskim tj.(dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wałbrzyskim,                 

m. Wałbrzych oraz ząbkowickim) w trybie ciągłym od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. (co 

miesiąc śr.12-24 osoby).   

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie tworzenia list rezerwowych w przypadku braku 

zgłoszeń. 

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

a) formularz zgłoszeniowy,  

b) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie                       

o spełnieniu kryterium kwalifikacji),  

c) zaświadczenie  urzędowe o zarejestrowaniu jako bezrobotny (w przypadku osób  

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), 

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument oraz ankieta 

potrzeb/usprawnień (w przypadku osób niepełnosprawnych). 

e) Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub kopia umowy o pracę/ cywilnoprawnej 

(w przypadku osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy) 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt jest adresowany do osób od 30 r. ż zamieszkujących  (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. dolnośląskiego w subregionie wałbrzyskim tj.  

w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych oraz 

ząbkowickim w tym do osób pozostających bez zatrudnienia (tj. osób bezrobotnych, 

długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo); reemigrantów; imigrantów; osób ubogich 

pracujących ; osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.  

 

2. Do projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 72 Uczestników Projektu  

(44 kobiet i 28 mężczyzn) w tym min. 8 osób w wieku 50 lat i więcej, min. 44 kobiety, min.  4 

                                                                                                                                                                      
świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia 

społecznego 
7 Osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu na podstawie ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą 

obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (ZUS). 
8 Umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa 

w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy; 
9. Rodzaje umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło. 



 

  

osoby niepełnosprawne, min. 4 osoby długotrwale bezrobotne, min. 28 osób o niskich 

kwalifikacjach, reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa 

i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 

umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu 

12 osób. 

 

 

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych, 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów 

zgłoszeniowych listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu, 

   Dokumenty dostępne są na podstronie www.projektyokcjo.pl/działanie-przepisem-na-

zmiane/ i w siedzibie Biura Projektu, przy ul. Broniewskiego  2a, 58-309 Wałbrzych. 

             c)   pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

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

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

 

1. Rekrutacja będzie bezpośrednia, otwarta w trybie ciągłym od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. 

Systematycznie będą tworzone grupy 12 osobowe, łącznie 6 grup szkoleniowych. 

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 

lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Działanie przepisem na zmianę”  

ul. Broniewskiego 2a, 58-309 Wałbrzych. 

3. Komisja Rekrutacyjna będzie się zbierać min. 1 raz w miesiącu lub w momencie zebrania 

odpowiedniej liczby zgłoszeń oraz  kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: 

a) oceny formalnej: 

 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich 

wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność pod względem danej grupy docelowej na podstawie dokumentów 

wymienionych we wskaźniku produktu (kandydat będzie informowany (pocztą lub 

telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej 

możliwości jednokrotnego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach). 

b) oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać 

się na podstawie przyznanych punktów: 

 osoby niepełnosprawne + 5 pkt 

 wykształcenie – do ISCED 3 włącznie +5 pkt., do ISCED 2 włącznie +10pkt,do                 

        ISCED 1 włącznie -15 pkt 

  czas pozostawania bez pracy  - do 3 mies. +2 pkt, od 3 do 6 mies. + 4 pkt,          

powyżej 12 mies. + 5 pkt 

 osoby po 50 roku życia + 5 pkt 

       osoby zamieszkujące miasta: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie         

+ 5 pkt           

      brak doświadczenia zawodowego + 5 pkt  



 

  

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

osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Punkty będą rozpatrywane oddzielnie dla osób 

biernych zawodowo, bezrobotnych oraz  pracujących w celu spełnienia założonego udziału 

procentowego w danej podgrupie w grupie docelowej. 

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

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

podstawowej, z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała 

powyżej 20% szkolenia zawodowego i pod warunkiem uzupełnienia zaległości (w przypadku 

zajęć grupowych). 

6. W celu zachowania równości szans kobiet i mężczyzn w razie niespełnienia tej zasady 

wnioskodawca zastrzega, że będzie rekrutował wyłącznie kobiety. 

7. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy 

docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez 

Organizatora Projektu przed uczestnictwem w zad.1 Identyfikacja potrzeb osób pozostających 

bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.  

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

 Kierownik/czka Projektu 

 Specjalista/ka ds. organizacyjnych, 

9. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu 

zostaną poinformowane drogą telefoniczną i/lub pocztową.  

 

 

§ 3 

Zakres oferowanego wsparcia 

 

W ramach projektu Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia: 

 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 

IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 

Udział weźmie 72 UP; 2 spotkania po 3 godziny zegarowe; Indywidualne spotkania  z doradcą 

zawodowym, utworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego UP.Realizacja 

zadania 02. – 06.2020 r. 

 

2.   Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 

Udział weźmie 72 UP; 6 spotkań indywidualnych po 1 godzinie (dla osób pozostających 

bez zatrudnienia)  do wykorzystania przez przez cały okres realizacji projektu.  

W przypadku osób pracujących 2 spotkania indywidualne po 1 godzinie. Indywidualne 

spotkania z pośrednikiem pracy w celu pomocy w znalezieniu odpowiedniego 

zatrudnienia/zmiany pracy na lepszą/lepiej płatną. Uczestnicy otrzymają po min. 3 oferty 

pracy. Planowany okres realizacji 02. –11. 2020 r. 

 

3.   Szkolenia zawodowe 

Udział weźmie 72 UP; podzielonych  na śr. 6 grup x śr. 12 osobowych; 80 h na grupę; 10   

spotkań x 8 h 

         Szkolenia będą prowadzone w zakresie: 

 



 

  

o branż, w których wykonuje się zaw. wynikające z potrzeb lokalnego rynku 

                          pracy zidentyfikowane na podst. ogólnodostępnych danych, lub 

o branż wskazanych w zał. do RSI „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska”, lub 

o branż, w których wykonuje się zawody zw. tzw. „zielonymi miejscami pracy”, lub 

o zawodów zw. z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób 

starszych.   

  Zajęcia zakończone będą egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzny podmiot oraz 

wydaniem certyfikatu potwierdzającym nabycie kwalifikacji do wykonywania określonych zadań 

i czynności oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę. Planowany okres realizacji: 

03. – 08. 2020 r. 

 

4.   Szkolenia komputerowe – moduł uzupełniający 

      Udział weźmie 72 UP; podzielonych  na śr. 6 grup x śr. 12 osobowych; 12 spotkań x 4 h 

(śr. 1-4 x w tygodniu) łącznie 48 h na grupę. Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane 

potrzeby UP. Przykładowe szkolenia: MS Office, excel, w finansach, excel w logistyce, program 

graficzny typu Corel, ECDL Base lub DIGCOMP – od 3 do 5 dopasowanych modułów. 

Planowany okres realizacji 03. – 08. 2020r. 

 

5.  Szkolenia z umiejętności miękkich – moduł uzupełniający 

 Udział weźmie 72 UP; podzielonych  na śr. 6 grup x śr. 12 osobowych; 6 spotkań grupowych x 4 h 

(średnio 1- 4 x w tygodniu) łącznie 24 h na grupę. Szkolenia będą dopasowane do UP podczas 

IPD. Przykładowe szkolenia   

o  zarządzanie czasem – efektywność i automotywacja 

o  asertywność i obrona przed manipulacjami 

o  zarządzanie emocjami i stresem 

o  zarządzanie zmianą – organizacja w procesie przemian 

o  wywieranie wpływu, perswazja i budowanie autorytetu 

o  autoprezentacja 

Planowany okres realizacji: 03. – 08. 2020 r. 

6.  Staż zawodowy 

        Udział weźmie 60 Uczestników Projektu.  Staże  realizowane będą w zależności od 

indywidualnych potrzeb UP. Staże będą trwały przez okres 3 miesięcy i odbywać się będą u 

pracodawców z województwa dolnośląskiego na podstawie umowy trójstronnej, której 

stronami są: Organizator stażu, Pracodawca i Stażysta. Preferowane jest by stanowiska pracy 

powiązane były z tematyką szkolenia. Staże zawodowe organizowane będą w wymiarze 40 

godzin tygodniowo (8 godzin dziennie) lub 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie), dotyczy 

UP posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym bądź 

znacznym). Planowany okres realizacji 05 – 11. 2020 r 

 

 

§ 4 

Organizacja wsparcia 

 

1.   Zajęcia będą realizowane na terenie województwa dolnośląskiego. 

2.  Organizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć 

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



 

  

3. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza obecność na każdych zajęciach na 

listach obecności, jak również otrzymanie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych 

przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenia  o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

 

 

§ 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. W ramach projektu „Działanie przepisem na zmianę” przysługuje stypendium za 80 godzin 

szkolenia zawodowego, za 48 godzin szkolenia komputerowego oraz za 24 godziny szkolenia z 

umiejętności miękkich.  

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. 

 

§ 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 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. 

 

§ 7 

Zwrot kosztów dojazdu 

 

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

• 22 UP w ramach zadania IDENTYFIKAJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ 

ZATRUDNIENIA 

• 22 UP w ramach zadania KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY 

• 22 UP w ramach zadania SZKOLENIA ZAWODOWE 

• 22 UP w ramach zadania SZKOLENIA KOMPUTEROWE -moduł uzupełniający 

• 22 UP w ramach zadania SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH -moduł uzupełniający 

• 22 UP w ramach zadania STAŻ ZAWODOWY 

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

będzie w  wysokości nie większej niż 12,00 zł za dzień. 

3. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP 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) 

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.  

8. 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. 

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. 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. 

 

 

§ 8 

Efektywność zatrudnienia oraz społeczno-zatrudnieniowa 

 

1.   UP zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 4 tygodni 

od przerwania lub zakończenia udziały w projekcie oraz do informowania o zatrudnieniu i 

dostarczeniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 m-cy następujących po dniu, w 

którym zakończył/przerwał udział w projekcie. 

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

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia                                

działalności gospodarczej: wpis do CEIDG dowód opłacania należnych składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy z wyłączeniem osób, które 

otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (zarówno 

w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach EFS) 

 

 

§ 9 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1.   Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani są do: 

 Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 Potwierdzanie uczestnictwa swoim podpisem każdorazowo na liście obecności. 

 Wypełniania ankiet i testów (weryfikujących wiedzę w szkoleniach zawodowych) 

związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu  

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

3.  Warunkiem ukończenia projektu jest udział w zajęciach. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje 

się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreśleń z listy 

Uczestników. 

4.   Uczestnicy/czki szkoleń zawodowych są zobowiązani przystąpić do egzaminu zewnętrznego.  

5. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani są do przekazania danych po zakończeniu udziału  

w  projekcie  potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu do 4 tygodni od zakończenia udziału 



 

  

w projekcie, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna bądź 

informacja z CEIDG, która potwierdzi, że Uczestnik/czka prowadzi swoją działalność gospodarczą. 

 

 

§10 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Uczestnik/czka 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 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.  

4. Uzasadnionym powodem rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej. 

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

jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, pod 

warunkiem nadrobienia zaległości w przypadku zajęć grupowych.  

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

Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/czki Projektu do zwrotu kosztów szkolenia 

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

przyczyn niezawinionych przez Uczestnika/czkę Projektu.  

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

wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim 

umotywowaniem. 

9. Przyjmujący na staż może rozwiązać Umowę stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących 

po stronie Stażysty: 

a. W razie nie realizowania przez stażystę Indywidualnego Programu Stażu; 

b. 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. 

 

§ 11 

Zasady monitoringu 

 

1. Wszyscy Uczestnicy/czki mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych  

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

rezultatów. 



 

  

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

prowadzonych przez Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

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

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

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 

 

 


