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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób 

poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 
Priorytet inwestycyjny 8.1  Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników. 
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I Postanowienia ogólne 

§ 1  

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie nr WND-

RPPD.02.01.00-20-0155/16 pt.: „Zawodowa szansa!”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie 

zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, 

przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów 

pracy. 

2. Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, 

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża 

3. Biuro Projektu prowadzone jest w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1.  

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.06.2018r.  

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektodawcy – www.podlaskie.org.pl 

oraz w Biurze Projektu.  

6. Projekt obejmuje swym zasięgiem: m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz 

powiat zambrowski.  

7. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia, 

poprzez aktywne formy wsparcia, 60 osób (30K, 30M) pozostających bez zatrudnienia 

(osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie 

pracy – I i II profilu pomocy, bierne zawodowo), w wieku powyżej 30 lat, 

zamieszkujących teren powiatu miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu 

kolneńskiego, powiatu zambrowskiego w okresie od 01.03.2017r. do 30.06.2018r.  

8. Rekrutacja do projektu w okresie marzec – kwiecień 2017r.  

9. W projekcie weźmie udział 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), w tym: co najmniej 50% 

stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne oraz 50% osoby o niskich kwalifikacjach.  

10. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria): 

 od 30 roku życia; 

 pozostające bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby 

bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), 

bierne zawodowo]; 

 należące co najmniej do jednej z grup:  

 osoby powyżej 50 roku życia 

 kobiety 

 osoby z niepełnosprawnościami  

 osoby długotrwale bezrobotne  

 osoby o niskich kwalifikacjach  

http://www.podlaskie.org.pl/
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 zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat 

łomżyński, powiat kolneński, powiat zambrowski 

11. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

12. Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to:  

 Indywidualne sesje psychologiczne w wymiarze 4 godz./os. realizowane w 2 

spotkaniach  

 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 16 godz./os. realizowane w 

6 grupach 10 osobowych  

 Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 4 godz./os. realizowane w 2 

spotkaniach  

 Kursy zawodowe (jeden do wyboru): 

 Kierowca ciągnika siodłowego (C,C+E, kwalifikacja wstępna 

przyśpieszona) – 315 godz.  

 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 40 godz.  

 Kucharka – 46 godz. 

 Szwaczka – 80 godz.  

 Opiekunka dziecięca – 64 godz.  

 Tapicer – 182 godz.  

 Kelner/-ka – 75 godz.  

 Język angielski na poziomie TELC A2 – 60 godz.  

 Pośrednictwo pracy w wymiarze 2 godz./os. realizowane w 2 spotkaniach  

 Staże zawodowe – 8 miesięczny płatny staż zawodowy w podlaskich 

przedsiębiorstwach. 

13. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji projektu dostępne są 

na stronie internetowej Projektodawcy www.podlaskie.org.pl oraz w Biurze Projektu.  

14. Ogólny nadzór nad realizacja projektu, a także rozstrzygnięcie spraw, które nie są 

uregulowane w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Kierownika Projektu.  

 

§ 2 

DEFINICJE 

Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność 

zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy 

oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, wyłoniony w drodze konkursu zamkniętego nr 

RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16 w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.  

Projektodawca – podmiot realizujący projekt nr WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16 „Zawodowa 

szansa!”, który na podstawie umowy o dofinansowanie projektu otrzymał zgodę na jego realizację. 

Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie spełniająca łącznie kryteria określone 

w § 1 pkt. 10; przez pojęcie Uczestnik rozumie się zarówno kobietę i mężczyznę.  

http://www.podlaskie.org.pl/
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Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – Osoba pozostająca bez pracy, 

gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w 

rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne 

zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby 

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

rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako 

osoby bezrobotne.  

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – Osoba pozostająca bez pracy, 

gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w 

rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby 

bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicja. Osoby 

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

rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako 

osoby bezrobotne.  

Osoby długotrwale bezrobotne – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie, tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne. 

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

nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów 

stacjonarnych. 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), uznawane są za biernie zawodowo, chyba że są 

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

Osoba z niepełnosprawnościami – Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 

nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 

stan zdrowia.  

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące Uczestników projektu, 

które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczącą oraz 

Projektodawcę.  

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, 

monitoringu i ewaluacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020.  

Biuro projektu – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 

Łomża.  
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II Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie 

§ 3 

ZAKRES WSPARCIA 

1. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:  

a) INDYWIDUALNE SESJE PSYCHOLOGICZNE – spotkania indywidualne z 

psychologiem, których celem jest ukształtowanie umiejętności społecznych, w 

obszarze których uczestnicy projektu mają największe deficyty. Zadaniem 

psychologa jest pokazanie uczestnikom projektu, jakie niesie za sobą nabycie 

nowych kwalifikacji, zmotywowanie ich do czynnego udziału w projekcie, 

obalenia obaw i barier związanych ze zmianą ścieżki zawodowej, życiowej, z 

powrotem na rynek pracy. Zajęcia realizowane w wymiarze średnio 4 godz./osobę. 

Termin realizacji: maj – czerwiec 2017r.  

b) WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – Grupowe zajęcia z 

trenerem, których celem jest przygotowanie uczestników projektu do aktywnego 

poszukiwania pracy. Uczestnicy poznają techniki poszukiwania pracy, zapoznają 

się z lokalnym rynkiem pracy, analizami niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, 

wypełnianiem dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniem do rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia 

realizowane w wymiarze 16 godz./grupę x 6 grup średnio 10-osobowych. Termin 

realizacji: maj – czerwiec 2017r.  

c) INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – spotkania indywidualne z 

doradcą zawodowym, w ramach którego zostanie opracowany indywidualny plan 

działania (IPD) dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu. Zadaniem doradcy 

zawodowego jest udzielenie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach 

szkolenia i kształcenia, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych 

metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę 

pracy, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia realizowane w wymiarze 

4 godz./osobę. Termin realizacji: maj – czerwiec 2017r.  

d) SZKOLENIA ZAWODOWE 

 Kurs zawodowy kelner/-ka – zajęcia realizowane w wymiarze 75 

godz./grupę x 1 grupa 10 osobowa. Termin realizacji: lipiec – wrzesień 

2017r.  

 Kurs zawodowy sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – zajęcia realizowane 

w wymiarze 40 godz./grupę x 1 grupa 5 osobowa. Termin realizacji: lipiec 

– wrzesień 2017r.  

 Kurs zawodowy – tapicer – zajęcia realizowane w wymiarze 182 

godz./grupę x 1 grupa 5 osobowa. Termin realizacji: lipiec – wrzesień 

2017r.  
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 Kurs zawodowy szwaczka – zajęcia realizowane w wymiarze 80 

godz./grupę x 1 grupa 5 osobowa.  Termin realizacji: lipiec – wrzesień 

2017r.  

 Kurs zawodowy opiekunka dziecięca – zajęcia realizowane w wymiarze 64 

godz./grupę x 1 grupa 7 osobowa. Termin realizacji: lipiec – wrzesień 

2017r.  

 Kurs zawodowy kucharka – zajęcia realizowane w wymiarze 46 

godz./grupę x 1 grupa 5 osobowa. Termin realizacji: lipiec – wrzesień 

2017r.  

 Kurs zawodowy kierowca ciągnika siodłowego (prawo jazdy kat. C, C+E, 

przyśpieszona kwalifikacja wstępna) – zajęcia realizowane w wymiarze 315 

godz./grupę x 1 grupa 15 osobowa. Termin realizacji: lipiec – wrzesień 

2017r.  

 Szkolenie z języka angielskiego na poziomie TELC A2 – zajęcia 

realizowane w wymiarze 60 godz./grupę x 1 grupa 8 osobowa. Termin 

realizacji: lipiec – wrzesień 2017r.  

Uczestnikom projektu przysługuje opłata za badania lekarskie, epidemiologiczno-
sanitarne, psychologiczne oraz ubezpieczenie NNW.  Szkolenie zakończone będzie 
egzaminem zewnętrznym i ewentualnie wydaniem uprawnień.  

e) POŚREDNICTWO PRACY – spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy, 

których celem będzie osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym 

doborze odpowiedniego miejsca pracy dla osoby poszukującej. Zadaniem 

pośrednika pracy będzie znalezienie miejsc pracy 46 uczestnikom projektu oraz 

zatrudnienie co najmniej 24 osób na okres 3 miesięcy. Zajęcia realizowane w 

wymiarze 2godz./osobę. Termin realizacji: wrzesień – październik 2017r.  

f) STAŻE ZAWODOWE – dla 46 uczestników projektu gwarantowany jest 8 – 

miesięczny płatny staż zawodowy w podlaskich przedsiębiorstwach. Staże 

realizowane będą zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie 

ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Termin 

realizacji: listopad 2017 r. – czerwiec 2018r.  

Uczestnikom projektu przysługuje opłata za badania lekarskie oraz ubezpieczenie 
NNW.  

2. W uzasadnionych przypadkach Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany 

liczebności grup szkoleniowych.  

3. Uczestnicy projektu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz ewentualnie 

podręczników, które staną się ich własnością po ukończeniu projektu.  
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4. Warunki realizacji stażu szczegółowo określa umowa stanowiąca załącznik niniejszego 

regulaminu.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

§ 4 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Osoby ubiegające się o udział w projekcie musza spełniać łącznie kryteria określone w § 1 

pkt. 10 oraz w okresie rekrutacji złożyć w Biurze Projektu uzupełniony i podpisany 

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. W przypadku osób zarejestrowanych w PUP – wymagane jest złożenie 

również zaświadczenia z PUP określającego m.in. profil pomocy.  

2. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane są kurierem, pocztą tradycyjną lub osobiście w 

Biurze Projektu w terminie określonym przez Projektodawcę. 

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie Projektodawcy, tj. www.podlaskie.org.pl 

oraz w Biurze Projektu.  

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych 

zmianach istotnych danych osobowych (np. nazwiska, numeru telefonu, e-maila, adresu 

zamieszkania), które zaszły od momentu zgłoszenia się do momentu zakończenia udziału 

w projekcie.  

5. Wszelkie informacje zbierane o Uczestnikach będą wykorzystywane wyłącznie do 

wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu 

wobec Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 – 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.  

§ 5  

ZASADY REKRUTACJI 

1. Dokumenty aplikacyjne i informacje dodatkowe dostępne w Biurze Projektu i na stronie 

internetowej Projektodawcy: www.podlaskie.org.pl.  

2. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem 

do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

a) imię i nazwisko, adres do korespondencji; 

b) adres Biura Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. 

Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża 

c) z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne do Projektu „Zawodowa szansa!” 

4. Kompletne zgłoszenia będą wprowadzane na listę zgłoszeń, według daty ich wpływu do 

Biura Projektu i rejestrowane pod właściwym numerem ewidencyjnym.  

http://www.podlaskie.org.pl/
http://www.podlaskie.org.pl/
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5. Ocenie punktowej będzie podlegała ankieta mająca na celu zbadanie: sytuacji zawodowej 

kandydatów na uczestników, predyspozycji do wykonania zawodu oraz oczekiwań. 

Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. 

W przypadku uzyskania tego samego wyniku punktowego, decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. W wyniku oceny powstanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista 

rezerwowa. 

6. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadza Projektodawca, rekrutacja 

będzie prowadzona przez Buro Projektu.  

7. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w 

tym z zasadą równouprawnienia płci, równością szans i niedyskryminacji oraz przy 

uwzględnieniu założeń projektowych dotyczących struktury grupy docelowej.  

8. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym rekrutacji 

zostaną złożone do akt projektu, jednakże nie będą brały udziału w rekrutacji.  

9. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) przyjmowanie zgłoszeń wypełnionych i dostarczonych przez potencjalnych 

uczestników do Biura Projektu, 

b) weryfikacja złożonych dokumentów,  

c) selekcja kandydatów ze względu na kryteria formalne,  

d) selekcja i przydział uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych, 

e) powiadomienie telefonicznie lub przesłanie przesyłka pocztową lub elektroniczną 

do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.  

10. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszych procedur.  

11. W wyniku zakończenia rekrutacji zostanie utworzona lista Uczestników Projektu oraz 

lista rezerwowa.  

12. Ocena dokumentów rekrutacyjnych i wybór uczestników nie podlegają procedurze 

odwoławczej.  

§ 6 

ZASADY REALIZACJI STAŻU ZAWODOWEGO 

1. W ramach projektu na staż zawodowy zostanie skierowanych 46 Uczestników projektu, na 

podstawie IPD, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania 

pracodawców.  

2. Celem stażu zawodowego jest nabywanie przez Uczestnika projektu umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z podmiotem 

przyjmującym na staż.  

3. Staż zawodowy odbywa się na podstawie trójstronnej umowy, zawartej pomiędzy stażystą, 

podmiotem przyjmującym na staż oraz Projektodawcą. Umowa zawiera podstawowe 

warunki przebiegu stażu zawodowego, w tym okres trwania stażu, wysokość 
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przewidywanego stypendium, miejsc wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane 

opiekuna stażu zawodowego.  

4. Zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane na podstawie programu stażu, 

który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z 

Projektodawcą i przedkładany do podpisu stażyście. Wzór programu stażu zawodowego 

stanowi załącznik do Umowy o zorganizowanie stażu zawodowego.  

5. Program stażu zawodowego będzie zawierał zapisy dotyczące konkretnych umiejętności, 

które Uczestnik uzyska w wyniku udziału w tej formie wsparcia.  

6. Stażysta wykonuje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu zawodowego, wyznaczonego 

na etapie przygotowań do realizacji stażu zawodowego, który wprowadza stażystę w 

zakres obowiązków oraz zapoznanie z zasadami i procedurami obowiązującymi w 

instytucji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie 

stażu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej 

stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.  

7. Na jednego opiekuna może przypadać nie więcej niż 3 stażystów. Opiekun jest 

wyznaczony po stronie przyjmującego na staż.  

8. Po zakończeniu stażu zawodowego opracowana jest ocena (opinia), uwzględniająca 

osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu zawodowego – jakie konkretne umiejętności 

praktyczne uzyskał uczestnik stażu, czego się nauczył. Ocena (opinia) jest opracowana 

przez podmiot przyjmujący na staż zawodowy w formie pisemnej.  

9. Staż zawodowy trwa 8 miesięcy. 

10. Uczestnik projektu skierowany na staż zawodowy w miejscu pracy powinien wykonywać 

czynności lub zadania w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego 

na danym stanowisku. Czas pracy Uczestnika/-czki odbywającego staż nie może 

przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.  

11. Uczestnik stażu zawodowego nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze 

nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż zawodowy 

może być wyjątkowo realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie 

pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu 

pracy.  

12. Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin 

tygodniowo. Zakaz zatrudniania niepełnosprawnego w porze nocnej, obejmuje każdego 

pracownika niepełnosprawnego niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  

13. Na wniosek Uczestnika/-czki stażu zawodowego podmiot przyjmujący na staż 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 podmiot przyjmujący na staż jest obowiązany udzielić dni 

wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu zawodowego.  
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14. Miejsce odbywania stażu zawodowego zostanie wskazane przez podmiot przyjmujący na 

staż zawodowy.  

15. Każdy Uczestnik/-czka stażu zawodowego otrzyma stypendium stażowe w wysokości 

916,62zł netto za każdy miesiąc odbywania stażu. Dochody Uczestników projektu 

pochodzące z wypłaconych stypendiów w ramach projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego zostały z dniem 1 stycznia 2010r. zwolnione z 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast osoba skierowana na staż podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, wypadkowe), jeżeli nie 

podlega temu obowiązkowi z innego tytułu, a także obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego, o ile w stosunku do tych osób nie występują inne tytuły powodujące 

obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi na ustawowe zmiany kwot składek ZUS 

płaconych przez Przyjmującego na staż kwota stypendium wypłacana uczestnikom może 

ulec zmianie. Stypendium stażowe naliczane jest na podstawie miesięcznej listy obecności.  

 

§ 7 

PROCEDURY WYBORU PODMIOTÓW PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ ZAWODOWY 

1. Pomiot przyjmujący na staż zawodowy składa Wniosek o organizację stażu zawodowego 

wg wzoru stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu zawodowego 

podmiot przyjmujący na staż ma obowiązek zapoznania się ze wzorem Umowy o 

uczestnictwie w stażu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zawodowego są przyjmowane i 

weryfikowane na bieżąco.  

4. Pierwszeństwo w zawarciu umowy o zorganizowanie staży zawodowych mają podmioty, 

które zadeklarowały we Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zawodowego 

zatrudnienie Uczestników. Przez zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie 

Uczestnika/ów na podstawie: umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.  

Przy czym zatrudnienie Uczestnika w przypadku:  

a) umowy o pracę następuje po weryfikacji dokumentów, z których treści wynika, że 

Uczestnik został zatrudniony na okres minimum 3 miesiące i minimum 1/2 etatu, 

b) umowy cywilno-prawnej następuje po weryfikacji dokumentów, z których treści 

wynika łączne spełnienie dwóch warunków: umowa jest zawarta na okres 

minimum trzech miesięcy oraz wartość umowy zlecenia nie jest niższa niż 3-

krotność minimalnego wynagrodzenia (miesięczne wynagrodzenie w ramach 

umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna 
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zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi 

być proporcjonalna do okresu zawartej umowy, np. wartość umowy zawartej na 

cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę).  

5. Uczestnik projektu kierowany jest przez podmiot  przyjmujący na staż zawodowy na 

badania lekarskie w celu uzyskania informacji o braku przeciwwskazań do pracy na danym 

stanowisku pracy. Koszty badań lekarskich pokrywa podmiot przyjmujący na staż 

zawodowy. 

§ 8 

PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Osoby uczestniczące w Projekcie mają prawo do: 

1. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia i innych spraw organizacyjnych, w których 

uczestniczą, bezpośrednio Kierownikowi Projektu; 

2. przekazywania informacji, uwag i sugestii odnośnie tematyki prowadzonych zajęć, ustnie 

bądź pisemnie, Kierownikowi Projektu lub wykładowcy prowadzącemu zajęcia; 

3. zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących realizacji Projektu bądź ich udziału w Projekcie w 

formie pisemnej do Biura Projektu; 

4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu; 

5. otrzymania stypendium podczas odbywania stażu w wysokości 916,62zł netto za każdy 

miesiąc stażu; 

6. stypendium podczas stażu naliczane jest na podstawie listy obecności. Brak listy obecności 

lub niekompletne jej wypełnienie będzie skutkowało brakiem naliczenia stypendium, aż 

do momentu dostarczenia poprawnej listy obecności; 

7. otrzymania certyfikatu oraz zaświadczenia potwierdzającego udział w warsztatach, kursie i 

stażu zawodowym.  

§ 9 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach, każdy z uczestników jest zobowiązany:  

a) do podpisania umowy szkoleniowej i przestrzegania jej zapisów; 

b) zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Projektu; 

c) dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu określonych 

przez Kierownika projektu; 

d) rzetelnego przygotowania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/doradców 

zawodowych; 
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e) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i/lub zewnętrznych w ramach szkolenia 

(jeżeli są przewidziane w programie); 

f) bieżącego informowania Kierownika projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie; 

g) poinformowania Kierownika projektu o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w 

formie pisemnej);  

h) wypełniania ankiet anonimowych monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących 

realizacji projektu; 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w 

zajęciach realizowanych w ramach projektu, przy czym frekwencja powinna wynosić co 

najmniej 80%. Obecność na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo osobistym podpisem na 

liście obecności. Projektodawca dopuszcza nieusprawiedliwione nieobecności uczestników 

projektu w maksymalnym wymiarze 20% łącznej liczny godzin przewidzianych w ramach 

każdego szkolenia. Sytuacja każdego Uczestnika Projektu podlega indywidualnemu 

rozpatrzeniu, a decyzja ostateczna należy do Kierownika Projektu.  

3. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez Uczestnika Projektu, innej pracy zarobkowej lub 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, w trakcie udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany 

jest zawiadomić Projektodawcę o tym fakcie i przedstawić dokumenty potwierdzające 

zaistniałą sytuację (np. kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z 

zakładu pracy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie 

z PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy).  

4. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego podwyższenie 

kwalifikacji jest wymaga frekwencja oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie 

końcowym.  

§ 10 

WARUNKI REZYGNACJI 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i 

następuje poprzez złożenie oświadczenia przez Uczestnika/-czkę Projektu (w formie 

pisemnej).  

2. Uczestnik/-czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy: 

a) rezygnacja zgłoszona zostanie do Kierownika Projektu w terminie 5 dni przez 

rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – w formie pisemnej; 

b) rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie 

wsparcia została zgłoszona do Kierownika Projektu w terminie 5 dni od momentu 

zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi. Należy podać 
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powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi 

dokument z odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, itp.). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki Projektu z udziału w jakiejkolwiek formie 

wsparcia z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego 

niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie (m.in. obecności na zajęciach), 

Uczestnik/-czka ma obowiązek na żądanie Kierownika Projektu: 

a) zwrócić materiały szkoleniowe, 

b) zwrócić koszty organizacji zaplanowanej ścieżki udziału w Projekcie w kwocie 

wskazanej przez Kierownika Projektu na wskazany rachunek bankowy. 

 

§ 11 

PROCES MONITORINGU 

1. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do wypełniania wszelkich niezbędnych do prawidłowej 

realizacji projektu dokumentów projektowych, w tym m.in. list obecności oraz 

wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów wiedzy i egzaminu zewnętrznego.  

2. Wszyscy Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.  

3. Wszyscy Uczestnicy projektu w ramach procesu monitoringu zobowiązane są do 

udzielania informacji na temat przebiegu i rezultatów uczestnictwa w Projekcie, 

szczególnie w zakresie informacji na temat podejmowanej aktywności zawodowej, do 6 

miesięcy po zakończeniu działu w projekcie. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017r. przez okres realizacji Projektu, tj. do 

30.06.2018r.  

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w kwestii Kierownika Projektu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z 

właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego 

i ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym 

momencie realizacji Projektu.  
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5. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020.  

 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Projektodawcy  

 

 
 


