
 

REGULAMIN PROJEKTU 
 

„Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo  
z województwa kujawsko-pomorskiego”  

 
§1 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe 
kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-
pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi Priorytetowej VIII „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.2 Wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia 
poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018r. do 31.01.2019r. 
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 Kujawsko- Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą, 
reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  jako Instytucja 
Pośrednicząca. 

4. Celem głównym Projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i szans 
zatrudnienia biernych zawodowo osób dorosłych w wieku powyżej 29 r.ż. z obszarów 
charakteryzujących się niskim udziałem osób pracujących wśród ogółu mieszkańców 
(wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego poza miastami na prawach 
powiatu-Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek). Grupa docelowa to 100 osób 
biernych zawodowo, kobiet (100), w tym osób niepełnosprawnych, o niskich 
kwalifikacjach i osób w wieku 50+.    

5. Regulamin określa:  
a) kryteria uczestnictwa w projekcie (§2);  

b) procedurę rekrutacji (§3);  

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

d) zasady uczestnictwa w projekcie i monitoringu (§5);  

e) wypłatę zwrotu kosztów dojazdów (§6); 

f) wypłatę zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną (§7); 

f) postanowienia końcowe (§8).  
 

§2 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

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

spełniają łącznie następujące warunki: 



 

a) zamieszkują w rozumieniu KC (zamieszkiwanie w danej miejscowości z 

zamiarem stałego pobytu) obszar województwa kujawsko-pomorskiego poza 

miastami na prawach powiatu-Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek; 

b) są kobietami; 

c) są osobami w wieku powyżej 29 lat (30 lat i więcej); 

d) są osobami biernymi zawodowo; 

e) należą do jednej z poniższych grup defaworyzowanych na rynku pracy: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej; 

 osoby niepełnosprawne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

 
2. Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie łącznie 100 

biernych zawodowo kobiet z podziałem: 

a) 50 osób w wieku powyżej 50 roku życia; 

b) 72 osoby o niskich kwalifikacjach; 

c) 10 osób niepełnosprawnych; 

3. Uczestniczka 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 otwarty i prowadzony będzie w sposób ciągły z 
zachowaniem zasady równości szans i płci. Formularze zgłoszeniowe zawierające 
niezbędne informacje kwalifikujące do udziału w projekcie, będą przyjmowane 
osobiście, mailowo, pocztą, telefonicznie (osoby z niepełnosprawnościami) co 
zapewni równy dostęp dla Uczestniczek. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany postępowania rekrutacyjnego w 
przypadku niewystarczającej liczby kandydatek do projektu lub wyczerpania liczby 
miejsc. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 01.01.2018r. do 31.05.2018r.  
4. Etapy procedury rekrutacyjnej: 

 
ETAP I- formalny 
 

Zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz wzorem umowy umieszczonymi na stronie 
internetowej projektu www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-
projektoworaz dostarczenie formularza zgłoszeniowego zawierającego niezbędne 
dokumenty dotyczące: min. spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie, zapoznania się z 
regulaminem Projektu. Dodatkowo: 

 w przypadku osób niepełnosprawnych niezbędne jest dostarczenie kopii orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. 

Dostarczona dokumentacja zostanie zweryfikowana pod względem formalnym: 
-płeć: kobiety, 
-wiek pow.29 lat (od 30 r.ż., weryfikacja: PESEL, oświadczenie) 



 

-zamieszkiwanie (zgodnie z KC) w woj. kujawsko-pomorskim, w 1 z powiatów obszaru 
realizacji projektu (weryfikacja: dowód osobisty + oświadczenie) 
- status osoby bierne zawodowo (weryfikacja: oświadczenie) 
 
Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (= 1 pkt do oceny)-warunek kwalifikacji do oceny 
jakościowej. 
 
 
ETAP II- jakościowe 
Dokumentacja zgłoszeniowa zostanie zweryfikowana pod względem jakościowym: 

 wiek od ukończenia 50 r.ż. (oświadczenie, PESEL, 1pkt do oceny) 

 niepełnosprawność (orzeczenie, 2pkt) 

 niskie kwalifikacje (maksimum ISCED 3,oświadczenie, 1 pkt). 

 wykształcenie średnie (weryfikacja: oświadczenie, 0,5 pkt) 

Listy uczestniczek będą układane zgodnie z liczbą punktów, w przypadku równej liczby 

punktów-wg kolejności zgłoszeń. 

Minimalna liczba punktów do zakwalifikowania do projektu =1. 

 

Listy rankingowe tworzone będą co miesiąc, na główną listę wpisywanych będzie 15 osób z 

największą liczbą punktów, na rezerwową- wszystkie pozostałe, które spełniają kryteria 

formalne i merytoryczne. Osoby z listy rezerwowej włączane będą do projektu w momencie 

rezygnacji z udziału osób z listy podstawowej, z uwzględnieniem założonej struktury.  

 

Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana telefonicznie/e-mail. 

Uczestniczki projektu podpiszą umowę określającą warunki udziału w projekcie oraz inne 

dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie. 

 

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu w 
wersji drukowanej. 

 
§4 

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA  
 

1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu w postaci: 
 

a) IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy- w ramach zadania odbędą się:  

-spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania IPD- 2h/osobę; 

-poradnictwo psychologiczne- 2 h/osobę; 

-pośrednictwo pracy- 2h/osobę; 

-Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy – 8godz. zajęć warsztatowych oraz 

 3 spotkania x 2 godz. zajęć indywidualnych. 

 



 

b) Szkolenia zawodowe: szkolenia zostaną przeprowadzone dla uczestniczek projektu w 

jednym z trzech zawodów, który zostanie dopasowany do potrzeb i umiejętności 

uczestnika projektu na podstawie przeprowadzonego poradnictwa zawodowego z 

doradcą zawodowym. Projektodawca zamierza utworzyć 12 grup szkoleniowych 

(szkolenia w zawodzie samodzielny księgowy realizowane będą w dwóch edycjach –

pierwsza edycja to szkolenie dla 30 osób I stopnia, druga edycja-szkolenie II stopnia 

dla tych samych 30 osób). Liczba osób w grupie: 10-12. Liczba godzin zajęć 

dostosowana jest do ramowego programu zajęć. 

 Fryzjer (182 h) zakres zajęć będzie obejmował m. in.: organizację pracy w 

salonie fryzjerskim, podstawowe wyposażenie, informacje jak zbudowany jest 

włos, keratyny we włosie, profesjonalne podejście do klienta, podstawowe 

zabiegi wykonywane w salonie, ondulacja chemiczna i wodna, zastosowanie 

technik skręcania i prostowania w modelowaniu włosa, fryzury dzienne 

skręcanie za pomocą wałków, stylizacja włosów, strzyżenie damskie i męskie 

klasyczne; 

 Tapicer (182 h) - zakres zajęć będzie obejmował m. in.: BHP, Prawo Pracy, 

organizacja stanowiska i pomoc przedlekarska, dobieranie rodzaju tapicerki i 

materiałów, wykonywanie podłoża oraz warstwy tapicerskiej, krojenie i szycie 

tkanin, naciąganie tkanin na elementy tapicerskie, wykonywanie poduszek 

tapicerskich, wykańczanie tapicerki, wykonywanie napraw i renowacji mebli 

tapicerowanych, obsługa urządzeń i maszyn stosowanych w tapicerniach oraz 

ich konserwacja; 

 Księgowy (80 h)  zakres zajęć będzie obejmował m. in.: organizacja działalności 

gospodarczej, pojęcia wstępne z rachunkowości, aktywa i pasywa, operacje 

gospodarcze, dowody księgowe, księgi rachunkowe, ewidencja 

podstawowych operacji bilansowych, wynikowych, zasady ustalania wyniku 

finansowego, sprawozdania finansowe w myśl ustawy o rachunkowości, 

podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej; 

 Samodzielny Księgowy (160 h) zagadnienia organizacji rachunkowości, 

zagadnienia IT, aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki, rozrachunki, 

niefinansowe aktywa trwałe, inwestycje i zobowiązania finansowe, kapitały 

własne, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, przychody i 

koszty podstawowej działalności operacyjnej, wynik finansowy, podstawowe 

elementy jednostkowego sprawozdania finansowego, zasady zawodowej 

etyki w rachunkowości, prawo podatkowe. 

Weryfikacja uzyskanych kompetencji będzie składała się z 2 etapów: 

 Etap I – egzamin wewnętrzny (na początku i na końcu szkolenia zostaną 

przeprowadzone testy wiedzy, umożliwiające weryfikację przyrostu wiedzy); 

ponadto w celu uzyskania zaświadczenia o zakończeniu szkolenia uczestniczki 

są zobowiązane do frekwencji na zajęciach na poziomie minimum 80%. 



 

 Etap II – egzamin zewnętrzny (każda uczestniczka, która uzyska zaświadczenie 

o zakończeniu szkolenia weźmie udział w egzaminie mającym na celu 

weryfikację umiejętności, kwalifikacji zawodowych nabytych podczas 

projektu). Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie certyfikat. 

 
c) Staż zawodowy - 3 miesiące, średnio 168 h/m-c (8 h dziennie), (w przypadku osób ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ok 147 h/m-c (7 godzin 

dziennie). 

Działanie to będzie nakierunkowane na rozwój wiedzy/umiejętności/kompetencji 
społecznych uzyskanych w trakcie szkoleń zawodowych. Staże będą realizowane 
zgodnie ze Standardami Polskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Staże będą realizowane 
na podstawie trójstronnej umowy stażowej zawierającej m. in.: określenie stron i 
czasu stażu, program stażu, zakres praw, obowiązków i zadań uczestnika, 
wnioskodawcy i pracodawcy, warunki realizacji, zakładane efekty realizacji, dane 
opiekuna stażu.  Maksymalny limit nieobecności umożliwiający zrealizowanie 
programu stażu: 10% 

 
2. Działania w projekcie realizowane będą zgodnie z określonymi wymaganiami 

jakościowymi, standardami usług obowiązującymi w ramach naboru konkursowego nr 
RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. 

3. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji 
projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. 
Uczestniczki będą o zmianach informowane na bieżąco i każdorazowo przekazany im 
zostanie nowy aktualny harmonogram. 

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

5. Każda z Uczestniczek podejdzie do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do 
ewentualnych poprawek pod warunkiem uczestnictwa w min. 80% godzin danego 
szkolenia. Do egzaminu zewnętrznego mogą przystąpić uczestniczki, które zdały 
egzaminy wewnętrzne. Uczestniczki otrzymają świadectwa ukończenia szkoleń oraz 
stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. 

6. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestniczek Projektu (w tym potrzeb 
osób niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych, 
liczebności grupy oraz spełniające standardy BHP. Sale będę zlokalizowane na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

7. Projektodawca zapewnia Uczestniczkom projektu w szczególności: 
a) bezpłatny udział w spotkaniach z doradcą zawodowym skutkujących opracowaniem IPD, 

poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, szkoleniach zawodowych, stażach 
zawodowych; 

b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach; 
c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym w wysokości 6,65 zł 

brutto za godzinę odbytego szkolenia ; 
d) materiały edukacyjne przygotowywane będą zgodnie z zasadą dostępności; 
e) catering w trakcie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i szkoleń zawodowych 

(przerwa kawowa oraz obiad), 



 

f) stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto za każdy miesiąc stażu (stypendium 
nie przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej 
stosownym zaświadczeniem lekarskim); 

g) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w trakcie odbywania 
stażu; 

h) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów opieki nad osobą zależną. Szczegółowe 
zasady wypłaty zwrotów tych środków zostały określone w paragrafie 6 i 7; 

 

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 uczestniczyła. Podstawą do 
naliczania stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. Stypendium 
szkoleniowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14-go dnia następnego miesiąca 
przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

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

11. 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. 

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

§5 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I MONITORINGU 

  
1. Uczestniczki projektu zobowiązani są do:  

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

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 staży,  
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.  

2. Uczestniczka Projektu jest uprawniona do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie 
najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku 
nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestniczka projektu może zostać 
obciążona kosztem kursów.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestniczki z listy Uczestników Projektu 
w następujących przypadkach:  



 

a. naruszenia przez Uczestniczkę postanowień Regulaminu,  
b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych 

form wsparcia,  
c. opuszczenia przez Uczestniczkę ponad 20% czasu każdego rodzaju zajęć szkoleń 

zawodowych, 
d. nieobecności, bez wcześniejszego powiadomienia, podczas warsztatów aktywnego 

poszukiwania pracy, umówionego spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem 
lub pośrednikiem pracy (nieobecność może zostać usprawiedliwiona tylko w 
przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego lub działania siły wyższej). 

4. Uczestniczka, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie i rozpoczęła w 
nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach 
zastrzeżonych w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.  

5. Uczestniczka, która zrezygnowała z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej 
choroby, zobowiązana jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od 
otrzymania niniejszego dokumentu.  

6. Uczestniczka, która w trakcie trwania Projektu podjęła 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) stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić 
łącznie następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 
pełnych miesięcy oraz jej wartość nie może być niższa niż trzykrotność 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub w przypadku umowy o dzieło, w 
której nie określono czasu trwania umowy wartość umowy musi być równa 
lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

c) 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.  

7. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 6 Uczestniczka zobowiązana 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. 

8. Uczestniczka, która zrezygnowała z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż 
wymienione w ustępie 6 i 7 lub która została skreślona z listy Uczestników przez 
Realizatora Projektu, jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę 
kosztów związanych z udziałem Uczestniczki w Projekcie w wysokości wskazanej w 
umowie szkoleniowej.  

9. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestniczka zobowiązana 
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.  



 

10. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestniczka zobowiązana 
jest udostępnić dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy.  

 
§6 

WYPŁATA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 
 

1. W Projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu dla 100 Uczestniczek. Za dojazd 

na zajęcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu do wysokości: 

a) 10,00 zł brutto za dzień szkoleniowy/warsztatowy w ramach: warsztatów 

aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych  

b) 320 zł brutto za miesiąc dojazdów na staż zawodowy 

2. Uczestniczki dojeżdżające do miejsc ww. form wsparcia mogą wystąpić do 

Projektodawcy o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

organizacji zajęć (oraz kosztów powrotu z miejsca organizacji zajęć do miejsca 

zamieszkania). Koszty przejazdu zwracane będą 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/miesiąca uczestnictwa w danej formie wsparcia).  

3. Podstawą refundacji kosztów przejazdu będzie złożony przez Uczestniczkę 
wniosek/oświadczenie o zwrot kosztów przejazdu wraz z załącznikami (np.: bilety, 
faktury).  

4. W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości 
biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez Uczestniczkę 
projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, odległości, nr 
samochodu itp. z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1.  

5. Uczestniczka ubiegająca się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązana jest do złożenia 
wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym 
przez Projektodawcę. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

6. 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 kończy się w trakcie trwania 
miesiąca – w terminie do 30 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. 

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

 
 
 

§7 
KOSZTY OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ  

 

8. W Projekcie przewidziany jest zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10% 

Uczestniczek. Zwrot ten przysługuje osobom w związku z poniesionymi przez nie 

kosztami poniesionymi w związku z opieką nad: 



 

a) dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu (a w przypadku gdy jest to dziecko 

niepełnosprawne do lat siedmiu) albo 

b) osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga 

stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub 

zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestniczką. 

9. Za koszt opieki nad osobą zależną w trakcie zajęć przysługuje zwrot części tych 

kosztów do wysokości: 

a) 15,55 zł brutto za godzinę szkolenia/warsztatów w ramach: warsztatów 

aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych  

b) 300 zł brutto za miesiąc stażu zawodowego 

10. Uczestniczki ponoszące koszty opieki nad osobą zależna mogą wystąpić do 
Projektodawcy o zwrot części/całości tych kosztów, z zastrzeżeniem wysokości 
stawek ustępu 9a i 9b. Podstawą refundacji kosztów opieki nad osobą zależną będzie 
złożony przez Uczestniczkę wniosek/oświadczenie o zwrot kosztów opieki nad osobą 
zależną wraz z załącznikami. 

11. Uczestniczka ubiegająca się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną zobowiązana 
jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie 
wyznaczonym przez Projektodawcę. Wnioski złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.  

12. Wypłata zwrotów kosztów opieki nad osobą zależną 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 kończy się w 
trakcie trwania miesiąca – w terminie do 30 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. 

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

§8 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 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. 
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga „GAMMA” D. Didiuk i 

M. Wasilewski Spółka Jawna zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie 

realizacji umowy o dofinansowanie projektu. 



 

 

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 2 

listopada 2016r.): 

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. 

 


