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REGULAMIN PROJEKTU 

„Zaktywizowany=Zatrudniony” 

nr RPLD.08.02.01-10-0062/19 
 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Zaktywizowany=Zatrudniony” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020; w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19, ogłoszonego w ramach 8 Osi 

Zatrudnienie, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 

8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 30.04.2021 r. 

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

Społecznego, środków budżetu państwa oraz wkładu własnego Beneficjenta stanowiących 

środki prywatne na podstawie umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego jako Instytucją 

Zarządzającą. 

4. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 UP (51K, 33M) os. powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru województwa 

łódzkiego, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie dopasowanych 

indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.10.2019-30.04.2021.  

5. Regulamin określa:  

a) kryteria uczestnictwa w projekcie (§2);  

b) procedurę rekrutacji (§3);  

c) zasady organizacji poszczególnych form wsparcia (§4);  

d) zasady realizacji staży zawodowych (§5);  

e) zasady uczestnictwa w projekcie i monitoringu (§6);  

f) wypłaty zwrotów kosztów dojazdu (§7); 

g) efektywność społeczna i zatrudnieniowa (§9); 

h) postanowienia końcowe (§10).  

6. Działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. 

 

§2 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) są osobami zamieszkałymi na terenie województwa łódzkiego 

b) są osobami w wieku 30  lat i więcej; 

c) są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo; 

d) należą do jednej z poniższych grup: 

• kobiety; 

• osoby długotrwale bezrobotne; 

• osoby w wieku 50 lat i więcej; 

• osoby niepełnosprawne; 
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• osoby o niskich kwalifikacjach; 

• osoby zamieszkałe na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze tj. (Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska 

Wola, Ozorków, Kutno). 

• Osoby zamieszkałe na terenie powiatów Województwa Łódzkiego, w których 

wysokość stopy bezrobocia jest wyższa niż wysokość stopy bezrobocia dla całego 

Województwa Łódzkiego, tj. (powiat kutnowski, powiat łaski, powiat łęczycki, 

powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat 

poddębicki, powiat tomaszewski, powiat wieluński, powiat zduńskowolski, powiat 

zgierski, powiat brzeziński). 

2. Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie łącznie 84 osoby, w 

tym m.in. 

• 80% os. bezrobotnych, tj. 67 osób 

• 20% os. biernych zawodowo, tj. 17 osób 

• min. 60% K, tj. 51 osób 

• min. 8% os. ON, tj. 7 osób 

• min. 60% osób w wieku 50 lat i więcej, tj.  51 osób 

• min. 44% os. długotrwale bezrobotnych, tj. 37 osób 

• min. 50% os. maks. ISCED 3, tj. 42 osoby 

• osoby zamieszkałe na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

województwa łódzkiego (Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska Wola, 

Ozorków, Kutno) – min. 30%, tj. 26 osób 

• osoby zamieszkałe na obszarze powiatów w których stopa bezrobocia jest wyższa niż w całym 

województwie (powiat kutnowski, powiat łaski, powiat łęczycki, powiat łódzki wschodni, powiat 

pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, powiat tomaszewski, powiat wieluński, 

powiat zduńskowolski, powiat zgierski, powiat brzeziński) – min. 60%, tj. 51 osób 

3. Uczestnik projektu może należeć do kilku kategorii jednocześnie spośród wymienionych w ust. 2. 

 

§3 
PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Proces rekrutacji ma charakter ciągły dla wszystkich zainteresowanych. 

2. Proces rekrutacyjny trwać będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczebności grupy 

docelowej. Planowana data zakończenia rekrutacji to 04.2020 r. 

3. Za proces rekrutacji i wyłonienie uczestników Projektu będzie odpowiedzialny Zespół 

Projektowy. 

4. Działania świadczone w ramach projektu, w tym działania rekrutacyjne realizowane będą  

w oparciu o zasadę równych szans w tym o zasadę niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

5. Etapy procedury rekrutacyjnej: 

             Etap I 
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Zapoznanie się z Regulaminem Projektu umieszczonym na stronie internetowej projektu 

www.zaktywizowanyzatrudniony.semius.pl. Dokumenty rekrutacyjne będą dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: 

-  kwestionariusz rekrutacyjny zawierający informacje dotyczące spełnienia kryteriów 

uczestnictwa w projekcie  

- wymagane  oświadczenia potwierdzające status na rynku pracy oraz zaświadczenia z 

Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoby bezrobotnej (jeśli 

dotyczy) oraz orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) lub inne poświadczające np. 

chorobę psychiczną. 

Dokonana zostanie ocena formalna zgłoszeń wg. skali 0-1. Do dalszego procesu rekrutacyjnego 

brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą 

wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do 

udziału w projekcie. Dodatkowo zastosowane zostaną wagi punktowe: 

• Osoby o niskich kwalifikacjach +4pkt, 

• Kobiety +4pkt, 

• Osoby niepełnosprawne +5 pkt, 

• Osoby długotrwale bezrobotne +5 pkt, 

• Osoby zamieszkałe na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze + 

6pkt, 

• Osoby zamieszkujące na obszarze powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa 

bezrobocia dla województwa łódzkiego +5 pkt, 

• Osoby, które są byłymi UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach 

IXOP PRO WŁ 2014-2020 + 5 pkt, 

              Etap II 

Dokonana zostanie ocena merytoryczna, która wyłoni osoby potrzebujące wsparcia w 

poruszaniu się po rynku pracy i rokują na poprawę swojej sytuacji. Weryfikacja będzie dokonana 

na podstawie ankiety dołączonej do dokumentów zgłoszeniowych pytająca o: 

• Motywy dla których osoba chcę wziąć udział w projekcie 0-10 pkt, 

• Poziom świadomości swojej sytuacji na rynku pracy i tego w jaki sposób projekt ma 

przyczynić się do poprawy tej sytuacji 0-10 pkt, 

• Gotowość do wzięcia udziału we wszelkich formach wsparcia w projekcie 0-10 pkt, 

 

Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, 
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uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. Informacja o 

zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo. 

Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrzprojektowej umowy oraz 

dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.  

§4 
ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA 

1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci: 

a) DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU Z OPRACOWANIEM 
INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA.  

Wsparcie przewidziane dla 84 osób (4h/UP, 2spotkaniax2h). Cel zadania jest 

opracowanie kompleksowego planu działań dopasowanych do potrzeb, oczekiwań i 

możliwości uczestnika projektu, ukierunkowanego na aktywizacje zawodową danej 

osoby. Podczas zadania nastąpi analiza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych UP, 

ocena możliwości i szans uzyskania pracy. Warunkiem przystąpienia do zadania jest 

zakwalifikowanie do udziału w projekcie, ukończenia zadania jest 100 % obecności na 

wsparciu.  

b) SZKOLENIA ZAWODOWE „Szyte na miarę” 

(80h dydaktycznych/grupę, 6 grup po 13-15 osób, śr. 4-5 spotkań/tydzień, max. 7h 

dydaktycznych/dzień). W zadaniu weźmie udział 84 osoby. Celem zadania jest 

wyposażenie UP w kwalifikacje/kompetencje zgodnie z wymaganiami regionalnego 

rynku pracy, w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb.  Szkolenia szyte na miarę 

zostaną dobrane dla UP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami oraz 

będą uwzględniać specyfikę regionalnego rynku pracy. Zostaną przeprowadzone 

szkolenia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekuna osoby 

starszej/niesamodzielnej lub asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego 

oraz szkolenia pozwalające na podniesienie kompetencji w zawodach uznanych za 

deficytowe na obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze 

zawodów 2018. Każdy uczestnik może wybrać jedno szkolenie. Efektem szkoleń jest 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych/nabycie kompetencji i kończą się egzaminem 

zewnętrznym oraz potwierdzeniem nabytych kwalifikacji rozpoznawalnym i uznawanym 

w danym środowisku, sektorze/branży dokumentem. Zdobyta  przez uczestnika wiedza 

zostanie poddana procesowi oceny i walidacji efektów uczenia się oraz certyfikacji przez 

właściwy organ. Warunkiem uczestnictwa we wsparciu jest zakończenie zadania nr 1, a 

zakończenia szkolenia min. 80 % obecności na zajęciach. Każde szkolenie zakończy się 

egzaminem zewnętrznym sprawdzającym nabyte kompetencje. 

c) POŚREDNICTWO PRACY 
Wsparcie przewidziane dla 84 osób (8h/uczestnika - 4spotkaniax2h) i samodzielne 

poszukiwanie pracy. Celem wsparcia jest ułatwienie uczestnikowi projektu wejścia na 

rynek pracy, zaś podjęcie zatrudnienia sprzyjać będzie poprawie sytuacji materialnej 

uczestnika projektu. Zakres wsparcia będzie obejmować monitoring aktywności UP w 

poszukiwaniu pracy, pozyskanie ofert pracy dla UP, pomoc UP w tworzeniu 

dokumentów aplikacyjnych, zachęcanie UP do udziału w targach pracy, informowanie 
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UP o możliwości samozatrudnienia. Pośrednik pozyska minimum 3 oferty pracy dla 

uczestnika projektu zgodne z jego kwalifikacjami.  Warunkiem przystąpienia do zadania 

jest rozpoczęcie udziału w projekcie, ukończenia zadania jest 100 % obecności na 

wsparciu. 

 

 

d) STAŻ ZAWODOWY 

Staż dla 70 UP w wymiarze: 70UP x 3mies. (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.), 

max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych). Celem staży jest nabycie 

doświadczenia zawodowego, które podniesie wartość uczestnika projektu na rynku 

pracy. Staże będą realizowane na podstawie programu. Staże zawodowe w ramach 

projektu muszą być powiązane z tematyką szkoleń, w których brali udział uczestnicy. 

Uczestnik projektu będzie otrzymywać stypendium. Na zakończenie stażu pracodawca 

wystawi opinie o przebiegu stażu dla UP. 

2. Działania w projekcie realizowane będą zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie 

Działania 8 Zatrudnienie RPO WŁ 2014-2020 w ramach konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19. 

3. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o 

zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny 

harmonogram. 

4. W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i 

umiejętności Uczestników Projektu. Szkolenie zostanie otwarte , gdy zbierze się ok. 12-osobowa 

grupa. 

5. W trakcie szkoleń zawodowych zostaną przeprowadzone wewnętrzne testy wiedzy (pre i post). 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia zawodowego (min.80 % obecności). 

Następnie przystąpią do egzaminu zewnętrznego prowadzącego do potwierdzenia uzyskanych 

kwalifikacji.   

6. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestników Projektu (w tym osób 

niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych.   

7. Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu w szczególności: 

a) bezpłatny udział w: diagnozie potrzeb szkoleniowych i zawodowych, szkoleniach 

zawodowych, stażach zawodowych, pośrednictwie pracy; 

b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach; 

c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym w wysokości 6,89 zł netto 

za godzinę odbytego szkolenia; 

d) materiały edukacyjne; 

e) catering w trakcie szkoleń zawodowych ; 

f) stypendium stażowe w wysokości 1033,68 zł netto za każdy miesiąc stażu (stypendium nie 

przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym 

zaświadczeniem lekarskim); 

g) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały czas trwania projektu; 

h) pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym z 

zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej w dyspozycji projektodawcy na 

ten cel w ramach Projektu; 

i) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Szczegółowe zasady wypłaty zwrotów środków za dojazd 

zostały określone w paragrafie 6. 
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8. Stypendium szkoleniowe i stażowe wypłacane będzie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

9. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności, zatem jego wysokość jest 

uzależniona od liczby godzin, w których UP rzeczywiście uczestniczył. Podstawą do naliczania 

stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. Stypendium szkoleniowe będzie 

wypłacane za cały okres szkolenia do 14-go dnia następnego miesiąca przelewem na wskazany 

rachunek bankowy. 

10. Stypendium stażowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14-go dnia następnego miesiąca 

przelewem na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem dostarczenia przez uczestnika projektu 

wymaganych dokumentów m.in. listy obecności i ankiety za staż za miesiąc, którego dotyczy 

wypłata, a po ostatnim miesiącu stażu także opinii od pracodawcy oraz sprawozdania ze stażu. 

11. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 

12. Staże organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w oparciu o 

zapisy projektu i wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych na podstawie umów 

projektodawcy z uczestnikami projektu oraz pracodawcami, tj. Polskimi Ramami Jakości Praktyk i 

Staży i Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 8 Zatrudnienie RPO WŁ 2014-2020. 

13. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze 

Projektu. 

 

§5 
ZASADY REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH 

 
1. Staże zawodowe są nakierowane na nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego  

i praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, w którym uczestnik projektu przeszedł 

szkolenie zawodowe. 

2. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektu jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 

10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 

3. Staż odbywa się na podstawie pisemnej, trójstronnej umowy, której stronami są: stażysta, 

podmiot przyjmujący na staż (Pracodawca) oraz Realizator Projektu (Organizator stażu). 

4. Umowa stażowa zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, cele 

edukacyjne, warunki pracy, warunki wypowiedzenia umowy, prawa i obowiązki stażysty oraz 

podmiotu oferującego staż, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, 

miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków. 

5. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony opiekun stażu, który będzie nadzorował stażystę  

w trakcie wykonywania zadań, monitorował i oceniał jego postępy. 

6. Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany 

przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do 

podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb  

i potencjału stażysty. 

7. 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 tym z zasadami BHP  

i przeciwpożarowymi), 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. Opiekun stażysty jest 

wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż. 

8. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty 

stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej. 

9. Staż trwa 3 miesiące kalendarzowe. 
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10. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 

1033,68 zł netto, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin.  

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie. 

11. Stypendium stażowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14-go dnia następnego miesiąca 

przelewem na wskazany przez stażystę rachunek bankowy pod warunkiem dostarczenia przez 

uczestnika projektu wymaganych dokumentów m.in. listy obecności na stażu za miesiąc, którego 

dotyczy wypłata, a po ostatnim miesiącu stażu także opinii od pracodawcy oraz sprawozdania ze 

stażu. 

12. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów, 

powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek jest Realizator Projektu. 

13. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, których koszt ponosi Realizator Projektu. 

14. Stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które 

przysługuje stypendium stażowe. 

15. Stażysta ma obowiązek 100% obecności na stażu (z wyłączeniem ust. 14). 

16. Stażysta zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności 

do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, na podstawie stosownego zaświadczenia 

lekarskiego (druk ZUS ZLA). Stażysta zobowiązany jest do dostarczenia stosownego dokumentu 

Realizatorowi Projektu oraz niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Koordynatora 

Projektu oraz Opiekuna Stażu. 

17. Funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej 

sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej 

dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż. 

18. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. 

19. Realizator Projektu umożliwia refundację Pracodawcy przyjmującemu na staż dodatku do 

wynagrodzenia opiekuna stażu w sytuacji, gdy nie został on zwolniony od obowiązku 

świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów, 

w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie 

więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może 

otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami.  

20. Dodatek do wynagrodzenia przysługujący Opiekunowi stażu jest wypłacany przez Pracodawcę  

z tytułu wypełnienia obowiązków Opiekuna stażu. 

21. Refundacja przez Organizatora stażu dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażu następuje na 

podstawie kosztów faktycznie poniesionych przez Pracodawcę z tytułu wypłacenia dodatku do 

wynagrodzenia Opiekuna stażu. 

22. Refundacja Pracodawcy dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażu nie przysługuje  

w przypadku niezrealizowania programu stażu, niedotrzymania warunków realizacji stażu 

określonych w niniejszym regulaminie i Umowie o realizację stażu zawodowego, oraz  

w przypadkach uniemożliwiających wypłatę stypendium stażowego uczestnikowi. 

23. Refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu wypłaca się ze środków projektu z dołu, 

za okresy miesięczne, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca pod warunkiem 

przekazania Organizatorowi Stażu przez Pracodawcę kompletu wymaganych dokumentów  

w terminie 14 dni po zakończeniu danego miesiąca. Opóźnienie w wypłacie, które wynika  

z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Organizatora Stażu środków EFS związanych  

z realizacją projektu nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niniejszej umowy. 

24. Podstawę refundacji Pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu stanową łącznie: 
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a) nota obciążeniowa wystawiona przez Pracodawcę na rzecz Organizatora Stażu, opiewająca 

na kwotę faktycznie poniesionych kosztów z tytułu wypłacenia dodatku do wynagrodzenia 

Opiekuna stażu, z zachowaniem limitów opisanych w ust. 19; 

b) dokument potwierdzający zatrudnienie Opiekuna stażu u Pracodawcy (lub wydruk  

z CEIDG w przypadku, gdy Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 

jest jednocześnie Opiekunem stażu); 

c) dokument potwierdzający powierzenie obowiązków Opiekuna stażu (za wyjątkiem 

Pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą będącego jednocześnie 

Opiekunem stażu); 

d) dokumenty potwierdzające zapłatę dodatku Opiekunowi stażu, tj. lista płac za dany miesiąc, 

w którym wypłacony został dodatek oraz potwierdzenie przelewu dodatku, składek ZUS, 

podatku, w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem 

Pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą będącego jednocześnie 

Opiekunem stażu); 

e) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pracodawcę kserokopia listy obecności. 

 
§6 

 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I MONITORINGU 

  

1. Działania przewidziane w projekcie są bezpłatne dla uczestników projektu.  

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  

a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% obecności na 

szkoleniach, 100% na pozostałych formach wsparcia),  

b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  

c. udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, 

dokumentów i testów sprawdzających,  

d. uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym,  

e. przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, 

f. odbycia 3 miesięcznych staży, 

g. gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie,  

h. dostarczenia wymaganych dokumentów projektowych,  

i. bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich 

dalszy udział w projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian 

dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian w 

zakresie danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy.  

3. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni 

robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji 

z udziału w projekcie Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztem kursów.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w 

następujących przypadkach:  

a. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,  

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form 

wsparcia,  

c. opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu każdego rodzaju zajęć szkoleń zawodowych, 

d. nieobecności, bez wcześniejszego powiadomienia, w umówionym spotkaniu z psychologiem, 

doradcą zawodowym lub pośrednikiem pracy. 

5. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może 

zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 6 i 7 

niniejszego paragrafu.  
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6. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, 

zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego 

dokumentu.  

7. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o: 

a) stosunek pracy (przy czym zatrudnienie musi spełnić łącznie następujące warunki: musi 

zostać zawarte na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy oraz minimum ½ etatu), 

b) rozpoczął działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przy czym warunkiem 

koniecznym jest prowadzenie działalności przez okres minimum 3 pełnych miesięcy 

następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie.  

Z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej kończy udział w 

Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.  

 

8. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 6 Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania 

Projektodawcy w ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających okoliczność podjęcia pracy: kopię 

umowy o pracę, kopię umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej oraz dowód opłacenia składek ZUS przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
9. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ustępie 6 

i 7 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do 

zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w 

Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej.  

10. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest przekazać 

Projektodawcy dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat 

udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz 

dokumenty potwierdzające to. 

11. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest udostępnić 

dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające to.  

 
§7 

WYPŁATA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 
 

1. W Projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu dla 84 UP. Za dojazd na zajęcia przysługuje 

zwrot kosztów dojazdu do wysokości 6,00 zł brutto za dzień uczestnictwa w każdej formie 

wsparcia z wyłączeniem staży zawodowych, gdzie maksymalna kwota refundacji wynosi 100,00 

zł brutto za miesiąc odbytego stażu.  

2. Uczestnicy dojeżdżający do miejsc ww. form wsparcia mogą wystąpić do Projektodawcy o zwrot 

kosztów dojazdu w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania u 

pracodawcy stażu oraz powrotu do miejsca zamieszkania; w ramach przejazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Koszty 

przejazdu zwracane będą: 

a.  do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji 

publicznej (jednak nie więcej niż maksymalne kwoty określone w ust.1 za przejazd tam i 

z powrotem w ciągu jednego dnia uczestnictwa w danej formie wsparcia).  

b. w przypadku korzystania z własnego środka transportu zwracana będzie kwota do 

wartości biletu najtańszego przewoźnika na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika 

projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz zaświadczenia od przewoźnika o cenie 

biletu; 
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c. uczestnik projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z 

powrotem) za jeden dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia (np. szkolenie, 

doradztwo). Powstały koszt powinien wówczas zostać pomnożony przez liczbę dni 

obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. 

3. Podstawą refundacji kosztów przejazdu będzie złożony przez Uczestnika wniosek/oświadczenie 

o zwrot kosztów przejazdu wraz z załącznikami (np.: bilety).  

4. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę, tj. 30 dni 

od daty zakończenia wsparcia, ale nie później niż 10 dni od daty zakończenia realizacji projektu. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Wypłata zwrotów kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz 

weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych. Wypłaty będą dokonywane w okresach 

miesięcznych w terminie do 30 dni po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy 

szkolenie/staż kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 30 dni licząc od daty 

zakończenia danej formy wsparcia. 

6. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.  

 

 
§9 

 
EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIOWA 

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

zatrudnienie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o ile Uczestnik/czka podejmie 

zatrudnienie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę na min. 3 

miesiące i min. ½ etatu, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, dokument potwierdzający 

fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy). Dokumentem 

potwierdzającym fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej może być również wyciąg z wpisu 

do CEIDG, w którym została określona data rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

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

postęp w procesie aktywizacji społecznej do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Dokumentami potwierdzającymi postęp w aktywizacji społecznej są: zaświadczenie o podjęciu 

nauki, zaświadczenie o rejestracji w PUP, certyfikaty ukończonych szkoleń, umowy  

o wolontariacie, opinia/zaświadczenie od pracownika socjalnego/terapeuty/psychologa, 

potwierdzenie udziału w terapii, kwestionariusz oceny efektywności społecznej. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

jest osobą poszukującą pracy, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, o ile 

Uczestnik/czka jest osobą poszukującą pracy. Dokumentami potwierdzającymi są zaświadczenie 

z PUP/oświadczenie UP. 

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

uzyskanie kwalifikacji do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik uzyska 

kwalifikacje. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji są: zaświadczenia lub 

certyfikaty wydane przez właściwy organ. 

 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r. 

 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania 

projektu. 

 

3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu 

www.zaktywizowanyzatrudniony.semius.pl 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Semius Sp. z.o.o. zgodnie z 

wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu. 
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WYJAŚNIENIE POJĘĆ (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020): 

1. Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni 

są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 

uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

2. Osoby długotrwale bezrobotne – w odniesieniu do osób w wieku 25 lat i więcej są to osoby 

nieprzerwanie bezrobotne przez okres ponad 12 miesięcy. Wiek uczestników określany jest na 

podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja 

ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż 

jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest 

zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

4. Osoby niepełnosprawne - osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych lub orzeczenie lub inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

5. Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. ISCED 1 – 

wykształcenie podstawowe, ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne, ISCED 3 – wykształcenie 

ponadgimnazjalne. 


