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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE NR RPWP.06.02.00-30-0146/18  

pt. „Drogowskaz na zatrudnienie 2” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Drogowskaz na 
zatrudnienie”, nr RPWP.06.02.00-30-0146/18, realizowanym na terenie województwa 
wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 
2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. 

2. Organizatorem projektu jest ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak z siedzibą przy  
ul. Wiktora Polaka 27/6, 41 - 600 Świętochłowice, Partnerem projektu jest Europejska Grupa 
Szkoleniowo- Doradcza Sp. z o.o. odpowiedzialny za realizację wsparcia szkolenia zawodowe. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2020 r. 
4. Biuro projektu mieści się w Chodzieży, ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież. 
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzygnięcie spraw, które nie są uregulowane 

w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Kierownika projektu. W celu sprawnego 
realizowania projektu z Kierownikiem projektu współpracuje Asystent/ka Kierownika projektu. 

7. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.10.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia 
120 osób (70K/50M) powyżej 29 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze 
województwa wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia [100 bezrobotnych (58K/42M)  
i 20 biernych zawodowo (12K/8M)], z grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj.: 
- 70 kobiet 
- min.40 długotrwale bezrobotnych (24K/16M) 
- min.10 osób z niepełnosprawnościami (6K/4M) 
- min.60 osób o niskich kwalifikacjach (36K/24M) 
- min.24 osoby w wieku 50 lat i więcej (14K/10M) 

8. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne w ramach oferowanych form wsparcia.  
9. Słownik pojęć używanych w dokumentach projektowych: 

Organizator projektu – ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak, ul. Wiktora Polaka 
27/6, 41-600 Świętochłowice; 
Osoby bierne zawodowo - za osoby bierne zawodowo rozumie się osoby, które w danej chwili nie 
tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne) np. osoby będące na urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem  
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego),  
są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek  
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(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane 
za bierne zawodowo; 
Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako 
bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami. Przykłady: np. osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, a nie pobierające świadczeń z tytułu urlopu, za bezrobotną 
uznaje się też osobę, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym 
nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie 
podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe; 
Osoby długotrwale bezrobotne - to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad  
6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej. W celu obliczenia okresu 
pozostawania bez zatrudnienia należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy,  
w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy; 
Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne (ukończone 
liceum, technikum, szkołę zawodową) lub niższe – poziom ISCED 0-3 włącznie; 
Osoby powyżej 29 roku życia – osoby, które mają skończone 30 lat i więcej; 
Osoby niepełnosprawne – 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) 
m.in.: 

• osoby z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności; 
• osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS; 
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia; 
• osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Kandydat do projektu – osoba ubiegająca się o przyjęcie do Projektu, która złożyła formularz 
rekrutacyjny; 
Uczestnik projektu – osoba, która w wyniku procedury rekrutacyjnej została zakwalifikowana do 
projektu i złożyła wymagane dokumenty; 
Biuro projektu - ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież; 
Projekt – Projekt „Drogowskaz na zatrudnienie 2”; 
Strona internetowa projektu – www.alterego-dis.pl. 
 

§ 2 
I REKRUTACJA DO PROJEKTU 

1. Rekrutację przeprowadzi Kierownik projektu zgodnie z zasadą równości szans płci 
i niedyskryminacji. 
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2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Organizator przewiduje przyjęcie 120 osób 
spełniających kryteria z pierwszeństwem osób, które otrzymały punkty premiujące w wyniku 
weryfikacji formularza rekrutacyjnego 

3. Na etapie rekrutacji od osób chcących wziąć udział w projekcie wymagany jest wypełniony 
i podpisany Formularz zgłoszeniowy  (wraz z oświadczeniami/ zaświadczeniami potwierdzającymi 
status osoby na rynku pracy, np. kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny 
dokument)– załącznik nr 1 do regulaminu projektu. 

4. Od Kandydatów na Uczestnika projektu, którzy zostali zakwalifikowani do projektu wymagane 
będzie złożenie dokumentów: 

a) deklaracji udziału w projekcie – załącznik nr 2 do regulaminu projektu;  
b) oświadczenia Uczestnika projektu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 

nr 3 do regulaminu projektu; 
c) umowę uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 4 do regulaminu projektu;  
d) innych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność/ lub potwierdzających spełnienie 

kryteriów premiujących;  
5. Formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie www.) można składać za pośrednictwem poczty, 

mailem lub osobiście w Biurze projektu. 
6. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 

O zakwalifikowaniu decyduje Kierownik projektu na podstawie przeprowadzonej procedury 
rekrutacyjnej. 

 
II KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Projekt jest adresowany do 120 (70K i 50M) powyżej 29 roku życia, zamieszkujących  
w rozumieniu KC na obszarze województwa wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia 
[100 bezrobotnych (58K/42M) i 20 biernych zawodowo (12K/8M)], z grup defaworyzowanych  
na rynku pracy, tj.: 
- 70 kobiet 
- min.40 długotrwale bezrobotnych (24K/16M) 
- min.10 osób z niepełnosprawnościami (6K/4M) 
- min.60 osób o niskich kwalifikacjach (36K/24M) 
- min.24 osoby w wieku 50 lat i więcej (14K/10M) 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  
-spełnienie wymogów formalnych; 
-zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów, o których mowa 
w §2, dział I Rekrutacja do projektu, ust.4, listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu; 
-pozytywne zakwalifikowanie przez Kierownika projektu.  
 

III PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły na terenie województwa wielkopolskiego.  
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2. Przyjęcie do projektu nastąpi na podstawie Oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych. Ocenie 
podlegać będą w pierwszej kolejności kryteria obowiązkowe. Niespełnienie któregokolwiek z tych 
kryteriów powoduje odrzucenie formularza zgłoszeniowego na etapie oceny formalnej.  

3. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia poprawnie i czytelnie wypełnionego Formularza 
zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 dział I Rekrutacja do projektu, ust.3 osobiście do Biura 
projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura projektu lub pocztą e-mail. 

4. Nabór i selekcja Kandydatów/ Kandydatek odbędzie się w oparciu o złożony Formularz 
rekrutacyjny oceniony pod kątem poprawności i kompletności:  

 
I ETAP - OCENA FORMALNA (NA BIEŻĄCO) 

1. Ocenie formalnej podlega kompletność i poprawność złożonego Formularza zgłoszeniowego  
i danych w nim zawartych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy);  

2. Kwalifikowalność osoby do grupy docelowej na podstawie stosownych dokumentów 
potwierdzających (kryteria obowiązkowe): 
• wiek powyżej 29 r.ż. – oświadczenie Kandydata/ Kandydatki zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym; 
• przynależność do przynajmniej jednej grupy defaworyzowanej – odpowiednio oświadczenie/ 

zaświadczenie;  
• zamieszkanie na terenie obszaru województwa wielkopolskiego – oświadczenie Kandydata/ 

Kandydatki zawarte w Formularzu zgłoszeniowym; 
• status osoby na rynku pracy bezrobotna / bierna zawodowo – oświadczenie/zaświadczenie  

z PUP Kandydata/ Kandydatki zawarte w Formularzu zgłoszeniowym; 
Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów obowiązkowych powoduje odrzucenie Formularza 
zgłoszeniowego na etapie oceny formalnej. 

 
II ETAP – PRZYZNANIE PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH 

1. W drugiej kolejności oceniane będą kryteria premiujące na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez osoby chcące wziąć udział w projekcie.: 
• wiek 50 lat i więcej (oświadczenie) +10 pkt; 
• niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument – 

kopia dokumentu) +10 pkt; 
• niskie kwalifikacje (oświadczenie) +10 pkt;  
• długotrwałe bezrobocie (zaświadczenie PUP/ oświadczenie)  +10 pkt; 
• zamieszkiwanie na terenie miasta średniego wg KC (oświadczenie) +10 pkt; 
• status byłego Uczestnika projektu CT9 (oświadczenie)  +10 pkt. 

2.  Informacja o osobach zakwalifikowanych do projektu znajduje się w Biurze projektu.  
3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem 

osiągnięcia wskaźników projektu. W przypadku takiej samej ilość punktów decydować będzie data 
złożenia przez Kandydata/Kandydatki kompletu dokumentów. 

4. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną 
wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika/ 
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Uczestniczki projektu, z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała 
powyżej 10% wsparcia. 

5.  W przypadku małej liczby zgłoszeń zwiększona zostanie akcja informacyjno-promocyjna. 
6. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami projektu po podpisaniu Deklaracji 

udziału w projekcie i Oświadczenia Uczestnika projektu - zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, umowy uczestnictwa w projekcie. Tym samym zobowiążą się do przekazania 
informacji nt. swojej sytuacji społeczno-zawodowej do 3 miesięcy po zakończeniu udziału  
w projekcie oraz podpiszą umowę uczestnictwa w projekcie. 

7.  Za wyłonienie Uczestników projektu odpowiada Kierownik projektu. 
8. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową i/ lub telefoniczną 

i/lub pocztową.  
9. Podczas procesu rekrutacji prowadzony będzie monitoring w celu zachowania zasady równości 

szans płci i niedyskryminacji.  
§ 3 

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA 
 

Wsparcie w projekcie przewiduje 3 ścieżki. Poza obligatoryjnym wsparciem  dedykowanym wszystkim 
jest wsparcie kierowane zgodnie z IPD: ścieżka 1 – szkolenie (48 osób), ścieżka 2 – szkolenie + staż 
(24 osób), ścieżka 3 – staż (48 osób). 

 
I. OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJA IPD ORAZ INDYWIDUALNE PORADNICTWO 

PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE 
1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - dla 120 UP- Indywidualne spotkania z doradcą 

zawodowym zakończone opracowaniem/ aktualizacją IPD;  OBOWIĄZKOWE 
• 4 h zegarowe na 1 Uczestnika/Uczestniczkę projektu, 2 spotkania (wsparcie dla wszystkich 120 

Uczestników projektu); 
• doradca zawodowy zdiagnozuje potrzeby i możliwości każdego UP w zakresie doskonalenia 

zawodowego, stopień oddalenia od rynku pracy, aktualny stan wiedzy, kwalifikacji, 
kompetencji, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych 
zawodów. Efektem spotkań z doradcą będzie opracowanie lub aktualizacja dla każdego UP 
Indywidualnego Planu Działania (IPD), zawierającego formy wsparcia projektowego konieczne 
do realizacji w kontekście sytuacji UP, działania do samodzielnej realizacji oraz termin i warunki 
zakończenia IPD w celu poprawy sytuacji UP na rynku pracy; 

• wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne (na podstawie 
prawidłowo złożonych wniosków z udokumentowaniem poniesionych kosztów); 

• wymagania względem doradcy: wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie. 
2. Indywidualne spotkania z psychologiem - dla 60 UP-  indywidualne wsparcie psychologiczno-

doradcze zgodnie z IPD;  OBOWIĄZKOWE 
• 4 h zegarowe na 1 Uczestnika/Uczestniczkę projektu, 2 spotkania (wsparcie dla wszystkich 60 

UP kierowanych na to wsparcie zgodnie z IPD); 
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• psycholog zdiagnozuje psychologiczne bariery związane z podjęciem zatrudnienia, praca nad 
ich zniwelowaniem; 

• wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne (na podstawie 
prawidłowo złożonych wniosków z udokumentowaniem poniesionych kosztów), zwrot kosztów 
opieki nad dzieckiem/os. zależną (na podstawie prawidłowo złożonych wniosków z 
udokumentowaniem poniesionych kosztów); 

• wymagania względem psychologa: wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie. 
 
 

II. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE 
Wsparcie doradcy w formie grupowych spotkań - dla 120 UP    OBOWIĄZKOWE 

• spotkania w 10 grupach po 12 osób – 12h / 1 grupę; 
• celem grupowego poradnictwa zawodowego będzie pokonanie barier zawodowych  

(np. nieumiejętność poszukiwania pracy, brak profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych) 
poprzez zapoznanie UP z różnymi metodami poszukiwania zatrudnienia, przeanalizowanie 
sytuacji na lokalnym rynku pracy, rozbudzenie aktywności i samodzielności UP, naukę 
autoprezentacji w rozmowie z pracodawcą, zdobycie umiejętności profesjonalnego 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz networkingu;  

• rezultat: grupowe poradnictwo zawodowe prowadzić będą do nabycia przez UP kompetencji; 
• wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu na spotkania grupowe (na podstawie 

prawidłowo złożonych wniosków z udokumentowaniem poniesionych kosztów), zwrot kosztów 
opieki nad dzieckiem/os. zależną (na podstawie prawidłowo złożonych wniosków z 
udokumentowaniem poniesionych kosztów); 

• bezpłatny catering i materiały szkoleniowe; 
• wymagania względem doradcy: wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie; 

 
III. SZKOLENIA ZAWODOWE 

Kursy/szkolenia - dla 72 UP 
• szkolenia zawodowe z otwartego katalogu branż kluczowych wraz z egzaminem i certyfikatem 

potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji średnio 110 h szkoleniowych  
na 1 Uczestnika/Uczestniczkę Projektu; 

• UP o niskich kwalifikacjach, którzy podczas tworzenia i aktualizacji IPD dokonają wyboru 
szkolenia zawodowego, którego ukończenie zwiększy jego szansę na rynku pracy. Wybór 
szkolenia zostanie dokonany w oparciu o predyspozycje i zainteresowania z uwzględnieniem 
zapotrzebowania pracodawców oraz aktualnego zapotrzebowania na konkretne zawody/ 
kompetencje/ kwalifikacje określone na podstawie badania Barometru zawodów, posiadanego 
wykształcenia i stopnia niepełnosprawności; 

• wszystkie szkolenia zakończa się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu 
potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i/lub kwalifikacji, 
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP; 

• stypendia szkoleniowe 6,78zł/h; 
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• wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu (na podstawie prawidłowo złożonych 
wniosków z udokumentowaniem poniesionych kosztów), zwrot kosztów opieki nad 
dzieckiem/os. zależną (na podstawie prawidłowo złożonych wniosków z udokumentowaniem 
poniesionych kosztów). 

 
IV. STAŻE ZAWODOWE 

 
Staże zawodowe – dla 72 UP (42K/30M) 

• okres trwania staży 3 miesiące na 1 Uczestnika, wymiar 160h/miesiąc (40h tygodniowo,  
8h dziennie) dla osób niepełnosprawnych, wymiar 140h/miesiąc (35h tygodniowo, 7h 
dziennie); 

• staże organizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dn. 10.03.2014, ws. ram jakości staży oraz  
z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, a także spełniać będą podstawowe wymogi 
zapewniające wysoki standard stażu poprzez uwzględnienie powyższych zaleceń; 

• zakres zadań stażowych określony będzie w programie stażu; 
• staże dla 24 UP biorących udział w szkoleniach zawodowych będą powiązane z odbytymi 

szkoleniami; 
• wysokość staży określona jest na 1017,40 PLN brutto miesięcznie; 
• Organizator zapewna stażyście badania lekarskie, szkolenie BHP oraz ubezpieczenie NNW; 
• wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu – bilet miesięczny (na podstawie prawidłowo 

złożonych wniosków z udokumentowaniem poniesionych kosztów) zwrot kosztów opieki nad 
dzieckiem/os. zależną (na podstawie prawidłowo złożonych wniosków z udokumentowaniem 
poniesionych kosztów); 

• wsparcie towarzyszące: refundacja dodatków do wynagrodzeń opiekunów stażystów  
z ramienia pracodawców dla 36 pracodawców (regulamin przyznawania  dodatków  
do wynagrodzeń). 
 

V. POŚREDNICTWO PRACY 
Pośrednictwo pracy – dla 120 UP OBOWIĄZKOWE 

• 5h zegarowe na 1 Uczestnika;  
• pośrednik informuje UP o aktualnym stanie sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym 

rynku pracy, z po uwzględnieniu powyższego inicjuje i organizuje kontakt UP z potencjalnymi 
pracodawcami. Końcowym efektem pracy będzie przedstawienie UP konkretnych ofert pracy 
odpowiadających ich profilowi zawodowemu, w tym zdobytym w projekcie kompetencjom  
i kwalifikacjom; 

• rezultat: wsparcie Uczestników Projektu w zdobyciu zatrudnienia; 
• wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu na spotkania grupowe (na podstawie 

prawidłowo złożonych wniosków z udokumentowaniem poniesionych kosztów), zwrot kosztów 
opieki nad dzieckiem/os. zależną (na podstawie prawidłowo złożonych wniosków z 
udokumentowaniem poniesionych kosztów). 
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§ 4 
SZKOLENIA ZAWODOWE 

1. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia bądź zmiany kwalifikacji/ kompetencji 
zawodowych, organizowane będą w trybie dziennym ok. 8 godzin. W zależności od możliwości 
organizacyjnych Wykonawcy bądź Organizatora projektu, zajęcia odbywać się będą w dni 
powszednie i/lub weekendy. Szczegółowy program szkolenia i harmonogram dostępny będzie 
w późniejszym terminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz miejsca 
szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco za pośrednictwem strony 
internetowej, maila, telefonu. 

3. Zakłada się, że wszystkie szkolenia oferowane w projekcie (realizowane przez właściwe instytucje 
posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych) prowadzić będą do uzyskania kwalifikacji/ 
kompetencji, które sprawdzone zostaną w drodze walidacji i certyfikacji, tzn. dają możliwość 
wzięcia udziału w egzaminie zewnętrznym przeprowadzonym przez uprawnione organy lub 
instytucje. 

4. W Projekcie zaplanowano otwarty katalog szkoleń, średnio 110h/ 1 Uczestnika Projektu. 
Szkolenia będą dobierane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem każdego 
Uczestnika/ Uczestniczki Projektu z uwzględnieniem zapotrzebowania pracodawców oraz 
aktualnego zapotrzebowania na konkretne zawody/ kompetencje/ kwalifikacje określone na 
podstawie badania Barometru zawodów. 

5. Realizacja szkoleń odbędzie się w pomieszczeniach przyjaznych architektonicznie dla osób 
niepełnosprawnych.  

6. Uczestnikom szkoleń przysługuje wypłata stypendium szkoleniowego na warunkach określonych 
w § 5. 

7. Podczas szkoleń Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. 
8. Każdy z Uczestników/Uczestniczek szkolenia jest zobligowany/a do uczestnictwa w minimum 80% 

zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne, aby przystąpić do egzaminu końcowego 
(zewnętrznego) i uzyskać certyfikat poświadczający nabyte kwalifikacje/ kompetencje, lub 
uprawnienie do wykonywania zawodu.  

9. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik projektu potwierdza obecność na zajęciach na listach 
obecności, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz otrzymanie 
zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów zdobytych w wyniku ukończonych szkoleń 
i przystąpienia do egzaminów zewnętrznych przewidzianych dla poszczególnych szkoleń. 

 

§ 5 
ZASADY WYPŁACANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO 

1. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach 
zawodowych. 
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2. Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78 brutto zł za każdą 
godzinę potwierdzonej obecności na zajęciach (na podstawie list obecności). W związku z tym,  
że zgodnie z przepisami prawa, kwotę składek społecznych od wypłacanego stypendium w całości 
finansują podmioty kierujące oraz nie jest od tej kwoty pobierana zaliczka na podatek dochodowy, 
kwota stypendium brutto jest jednocześnie kwotą netto wypłacaną Uczestnikowi (6,78 zł na rękę). 

3. Uczestnik/ Uczestniczka projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:  
a) podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  
b) podlega ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,  
c) nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

4. Realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika projektu oświadczenia dla celów 
ubezpieczeniowych i ewidencyjnych, gdy będzie to wymagane zgłosi Uczestnika/ Uczestniczkę do 
ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

5. Stypendium nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniach. Podstawą do wypłaty 
stypendium szkoleniowego są listy obecności na poszczególnych zajęciach. Liczba godzin 
uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu będzie weryfikowana na podstawie list obecności 
Uczestników projektu. 

6. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest ukończenie szkolenia, co rozumiane jest jako 
min. 80% frekwencji na zajęciach. 

7. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zostanie wypłacone na podstawie list  obecności 
w terminie 20 dni od dnia zakończenia szkolenia. 

8. Stypendium zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w oświadczeniu.  
9. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendium 

szkoleniowego, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą  
na rachunek Realizatora środków na realizację projektu. 

 
§ 6 

STAŻE ZAWODOWE 
1. Staże zawodowe odbywać się będą u pracodawców na stanowisku pracy powiązanym z tematyką 

szkolenia, przez okres 3 miesięcy dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu, na podstawie 
umów podpisanych pomiędzy Organizatorem, Pracodawcami a Uczestnikami projektu.  

2. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, którzy podejmą staż zawodowy przysługuje miesięczne 
stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł brutto. W związku z tym, że zgodnie z przepisami 
prawa, kwotę składek społecznych od wypłacanego stypendium w całości finansują podmioty 
kierujące oraz nie jest od tej kwoty pobierana zaliczka na podatek dochodowy, kwota stypendium 
brutto jest jednocześnie kwotą netto wypłacaną Uczestnikom projektu (1017,40 zł na rękę na 
podstawie list obecności na stażu). 

3. Realizacja staży będzie spełniała warunki określone w zaleceniach Rady z dnia 10.03.2014r. oraz 
Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk, tj.:  
a) umowa podpisywana z Uczestnikami projektu będzie zawierać m.in. podstawowe warunki 

przebiegu stażu, w tym okres jego trwania, przewidywane wynagrodzenie, miejsce 
wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu. Załącznikiem do umowy jest 
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program stażu opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. 
Program stażu definiuje zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu, treści 
edukacyjne oraz cele edukacyjno-zawodowe, jakie stażysta ma przyswoić podczas trwania 
stażu;  

b) czas pracy uczestnika projektu odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i 40 godzin tygodniowo, a uczestnika projektu będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo;  

c) na wniosek Uczestnika projektu odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia 
dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne 
przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany 
udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;  

d) stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie 
przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków 
oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, 
a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków 
i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat 
osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać 
więcej niż 3 stażystów;  

e) opiekun stażysty jest wyznaczony po stronie pracodawcy przyjmującego na staż;  
f) Uczestnik/Uczestniczka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, 

w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo 
realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile 
charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy i wyrazi na to zgodę 
Instytucja Pośrednicząca; 

g) po zakończeniu stażu opracowywana jest ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz 
efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez pracodawcę przyjmującego na staż w formie 
pisemnej.   

5. Organizator zapewnia Uczestnikom/Uczestniczkom stażu badanie lekarskie oraz ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, szkolenie BHP. 

6. Na zakończenie stażu każdy Uczestnik/ Uczestniczka projektu o trzyma zaświadczenie o ukończeniu 
stażu. 

 
§7 

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA  
1. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla Uczestników projektu: 

- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami 
do poziomu ISCED 3- min. 42% (tj. min. 51 osób w niniejszym projekcie); 

Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązany/ a jest w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału  
w projekcie udostępnić dane dotyczące statusu na rynku pracy (dokumenty/ zaświadczenia 
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świadczące o poszukiwaniu pracy lub o podjęciu pracy) oraz informację nt. udziału w kształceniu 
lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji, nabycia kompetencji (wyniki egzaminów, certyfikaty). 

2. Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązany/ a jest w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie udostępnić dane dotyczące statusu na rynku pracy. 

3. Dokumentami potwierdzającymi podjęcie zatrudnienia będą w przypadku: 
a) zatrudnienia na umowę o pracę (kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy  

o formie zatrudnienia z informacją na jaki okres i na jaką część etatu); 
b) zatrudnienia na umowę cywilnoprawną (kopia umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie od 

pracodawcy o formie zatrudnienia z informacją na jaki okres została zawarta umowa  
i z informacją o wysokości wynagrodzenia); 

c) prowadzenia działalności gospodarczej (dokument potwierdzający prowadzenie działalności 
przez 3 miesiące np.: zaświadczenia wydane przez upoważnione organy: ZUS, US, Urząd 
Miasta/Gminy). 

 
§8 

UPRAWIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
1. Uczestnik/ Uczestniczka projektu jest uprawniony/a do: 

a) nieodpłatnego udziału w projekcie i skorzystania z zaproponowanych form wsparcia; 
b) otrzymania wsparcia w ramach projektu; 
c) otrzymania nieodpłatnie wyżywienia w czasie trwania zajęć (jeśli dotyczy); 
d) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na wsparcie (jeśli dotyczy); 
e) otrzymania zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną (jeśli dotyczy);  
f) otrzymania stypendium szkoleniowego za każdą godzinę obecności na szkoleniu 

zawodowym; 
g) otrzymania stypendium stażowego za udział w stażach zawodowych (jeśli dotyczy). 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  
a) uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie ze wskazaniami doradcy 

zawodowego; 
b) potwierdzania swojej obecności na listach obecności;  
c) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych oraz promocyjno – biurowych (jeśli 

dotyczy); 
d) potwierdzenia odbioru cateringu (jeśli dotyczy); 
e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych na początku oraz na końcu projektu; 
f) przystąpienia do egzaminów zewnętrznych; 
g) odbycia stażu oraz do stosowania się do szczegółowych zapisów umowy stażowej; 
h) podpisania umowy określającej prawa i obowiązki stron oraz wskazującej rodzaj wsparcia 

dedykowane danemu Uczestnikowi/ Uczestniczce; 
i) przekazania danych po zakończeniu udziału w projekcie (określonych szczegółowiej  

w umowie uczestnictwa). 
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§9 

UPRAWIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROJEKTU 
1. Organizator projektu jest zobowiązany do: 

a) zapewnienia wyżywienia w czasie trwania zajęć (jeśli dotyczy danej formy wsparcia – 
określone w § 3); 

b) zapewnienia form wsparcia określonych z Uczestnikiem i z doradcą zawodowym; 
c) zapewnienia kadry o wykształceniu wyższym/podyplomowym kierunkowym odpowiednio do 

danej formy wsparcia 2 letnim wykształceniu w danej dziedzinie (dotyczy wsparcia 
psychologa, doradcy, pośrednika, konsultanta); 

d) zapewnienia szkoleń realizowane przez firmę z wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
e) zapewnienia wykładowców szkoleń zawodowych o doświadczeniu minimum 2 letnim  

w prowadzeniu szkoleń z danej dziedziny; 
f) zapewnienia egzaminu zewnętrznego; 
g) zwrotu kosztów dojazdu na formy wsparcia (jeśli dotyczy danej formy wsparcia – określone  

w § 3); 
h) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną (jeśli dotyczy danej formy wsparcia – 

określone w § 3); 
i) wypłacenia stypendium szkoleniowego (jeśli dotyczy danej osoby) za każdą godzinę 

obecności na szkoleniu zawodowym – zasady określone szczegółowo w § 5; 
j) organizacji stażu zawodowego na zasadach szczegółowiej określonych w umowie trójstronnej 

o organizację stażu; 
k) wypłacania stypendium stażowego za udział w stażach zawodowych (jeśli dotyczy danej 

osoby) – zasady określone szczegółowo w § 6; 
2. Organizator projektu uprawniony jest do:  

a) rozwiązania umowy uczestnictwa/ umowy trójstronnej w przypadku niestosowania się do 
zapisów tych umów oraz Regulaminu projektu, a w szczególności w przypadkach 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa się na formach wsparcia określonych  
z Uczestnikiem i z doradcą zawodowym; 

b) rozwiązania umowy uczestnictwa/ umowy trójstronnej w trybie natychmiastowym  
w przypadku rozwiązania z Organizatorem umowy o dofinansowanie przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu, o czym Uczestnik/Uczestniczka niezwłocznie zostaną 
poinformowani. 

 
§10 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć do Organizatora projektu informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź  
za pośrednictwem poczty).  



 

 

 

 
Projekt „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE 2” 
RPWP. 06.02.00-30-0146/18 
Biuro Projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież 
tel. 512 039 734, 731 085 008 

 

      
  

Projekt „Czas na akcję: AKTYWIZACJA!” 
RPMP.09.01.02-12-0317/17 

Biuro Projektu: Galalit Office Park 
32 – 400 Myślenice,  

 ul. Drogowców 6 lokal 105 
tel. + 48 790 212 298 

 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

3. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika 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 staż.  

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

7. Jeżeli Uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu Organizator 
projektu może zobowiązać Uczestnika projektu do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie  
do odbytego wsparcia, chyba że nieukończenie szkolenia nastąpiło z innych przyczyn 
niezawinionych przez Uczestnika projektu.  

8. Organizator projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika projektu kosztami wyłącznie  
na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem.  

 
§10 

ZASADY MONITORINGU 
1. Wszyscy Uczestnicy projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

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

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej.  

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik/ Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego 

Regulaminu.  
2. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej projektu.  
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r. Organizator projektu zastrzega sobie 

prawo do wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie  
na stronie internetowej projektu.  

 
Załączniki:  
o  Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 
o Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika projektu  (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 
o Załącznik nr 3 – Deklaracja udziału w projekcie 
o Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa w projekcie 
 


