
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Projekt: „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+” 
nr RPMA.08.02.00-14-4310/16 

I. Informacja o projekcie  

§ 1  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników 

(zwanych dalej „Uczestnikiem”) oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje dla 

bezrobotnych 50+” zwanym dalej Projektem. 

2. Projekt „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+” realizowany jest przez Europejską Grupą Doradczą Sp. z 

o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 

Priorytet VIII. Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa  osób poszukujących pracy biernych 

zawodowo.  

3. Biuro projektu mieści się w Warszawie na ul. Stępińskiej 22/30 lok. 418 i czynne jest w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

4. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego okresie od 1 października 2016 r. do 

30 listopada 2017 r. i zakłada następujące formy wsparcia: 

a. indywidualną diagnozę sytuacji uczestników projektu  dla 70 osób 

b. poradnictwo zawodowe dla 70 osób; 

c. szkolenia zawodowe dla 70 osób 

d. staże dla 49 osób  

e. pośrednictwo pracy dla 70 osób 

 
II. Warunki uczestnictwa  

§ 2 

1. Uczestnikami projektu (beneficjentami ostatecznymi) mogą być osoby:  

 w wieku powyżej 50 r.ż,  

 bierne zawodowo
1
; 

 zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego. 

 

III. Przebieg procesu rekrutacji  
§ 3 

1. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez dostarczenie do biura projektu prawidłowo wypełnionego 

„Formularza zgłoszeniowego”. Osoba przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie umieszcza na „Formularzu 

zgłoszeniowym” datę wpływu zgłoszenia. 

                                                 
1 Osoba bierna zawodowo to osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje 
i nie jest bezrobotna). Dodatkowo jako osoby bierne zawodowo uznaje się studentów studiów stacjonarnych oraz osoby będące na urlopie 
wychowawczym – w obu przypadkach tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Osobami biernymi zawodowo nie są: 
osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim; prowadzące działalność na własny rachunek, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność/gospodarstwo rolne); osoby zarejestrowane w 
KRUS jako „domownik”; osoby objęte „zatrudnieniem subsydiowanym”. 

 



 

2. Specjalista ds. rekrutacji dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń na podstawie złożonych Formularzy 

zgłoszeniowych. Następnie dokonuje ich analizy i przyznaje punkty dodatkowe. Zostaje sporządzona lista 

osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.  

 Punkty dodatkowe, o których mowa w ustępie 2 zostaną przyznane na podstawie oświadczenia 

złożonego w „Formularzu zgłoszeniowym” osobom o niskich kwalifikacjach
2
 – 25 pkt. oraz punkty 

przyznawane z testu motywacyjnego od 0-50 pkt. 

 Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kobiety przyjmowane będą do projektu 

priorytetowo.  

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów dodatkowych przez potencjalnych uczestników 

projektu, o kolejności przyjmowania do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.  

4. Lista rankingowa i lista rezerwowa oraz bieżące informacje o rekrutacji dostępne są w biurze projektu. 

Dodatkowo osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o 

wynikach telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.  

 

IV. Wsparcie w projekcie  
§ 5 

1. Podstawą udziału w projekcie jest umowa, zawierająca deklarację uczestnictwa w projekcie, której 

stronami są Uczestnik oraz Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.  

2. Udział w poszczególnych formach wsparcia o których mowa w § 1 ustęp 4 b – e będzie zgodny ze ścieżką 

wsparcia określoną w Indywidualnym Planie Działania. Udział w formach wsparcia, o których mowa w § 1 

ustęp 4 a i e jest obligatoryjny dla każdego Uczestnika.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań lekarskich oraz systematycznego i 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

Minimalna frekwencja beneficjenta ostatecznego na doradztwie i szkoleniach zawodowych wynosi 80%.  

4. Uczestnik projektu ma prawo do otrzymania: 

a. dania obiadowego oraz poczęstunku (np. kawa, herbata, kruche ciastka) na formach aktywizacyjnych, 

o których mowa w § 1 ustęp 4 b – c; 

b. materiałów dydaktycznych; 

c. stypendium szkoleniowego w wysokości 7,78 zł brutto brutto za każdą godzinę dydaktyczną udziału w 

szkoleniu zawodowym, o którym mowa w § 1 ustęp 4 c, na podstawie listy obecności; 

d. zwrotu kosztów dojazdu na Indywidualną diagnozę sytuacji uczestników projektu, poradnictwo 

zawodowe, szkolenia zawodowe i staż o których mowa w § 1 ustęp 4 a – d; 

e. stypendium stażowe w wysokości 2211,68 zł brutto brutto za każdy przepracowany miesiąc na stażu, 

o którym mowa w § 1 ustęp 4 d, na podstawie listy obecności; 

5. Materiały szkoleniowe, o których mowa w § 5 ustęp 4 b, stają się własnością uczestnika z chwilą 

pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy 

uczestników, beneficjent ostateczny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów.  

                                                 
2
 Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba  posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Poziom ISCED 1:  wykształcenie 

podstawowe, poziom ISCED 2: wykształcenie gimnazjalne,  poziom ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne. Definicje na podstawie ISCED 
2011 (UNESCO). Stopień uzyskanego wykształcenia określany jest w  dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Należy brać pod uwagę 
najwyższy  ukończony poziom ISCED. 
 

 



 

6. W przypadku nieobecności na szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania 

materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.  

7. Kwota stypendium szkoleniowego, o którym mowa w § 5 ustęp 4 c: 

a. zostanie pomniejszona o składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52%, składkę na 

ubezpieczenie rentowe w wysokości 8,00%, składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0,84%. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9 a oraz w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie 

ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby 

pobierające stypendium w okresie szkolenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, 

rentowemu i wypadkowemu;  

b. nie zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych — stypendium 

zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jest zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych; 

c. nie zostanie pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne — zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych przez płatnika zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 

tego artykułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 0,00 złotych.  

8. Zwroty kosztów dojazdu, o których mowa w § 5 ustęp 4 d refundowane będą po ich udokumentowaniu. 

1) Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd: 

a. w przypadku dojazdu Uczestnika projektu środkami komunikacji publicznej potwierdzone biletami 

z jednego dnia, w którym odbywają sie poszczególne formy wsparcia o których mowa w § 1 ustęp 

4 a – d na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania Uczestnika a miejscem odbywania szkolenia i z 

powrotem, zawierającymi datę, cenę oraz trasę dojazdu. W przypadku braku w/w danych 

konieczne jest przedstawienie oświadczenia wystawionego przez przewoźnika w odniesieniu do 

ceny biletu obowiązującego na danej trasie; 

b. w przypadku dojazdu Uczestnika projektu prywatnym samochodem dopuszcza się możliwość 

refundacji kosztów do wysokości jaką poniósłby Uczestnik, gdyby korzystał z najtańszego środka 

komunikacji publicznej na tej trasie. Konieczne jest wówczas przedstawienie przez Uczestnika 

oświadczenia wystawionego przez przewoźnika w odniesieniu do ceny biletu obowiązującego na 

danej trasie 

2) Uczestnik starający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwrot 

kosztów dojazdu wraz z biletami komunikacji publicznej lub oświadczenia wystawionego przez 

przewoźnika w odniesieniu do ceny biletu obowiązującego na danej trasie, o których mowa w ustępie 

1.  

9. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. zobowiązuje się zorganizować 3-miesięczne staże, o których mowa 

w § 1 ustęp 4 d dla 70 % uczestników projektu, wybranych na podstawie: 

a. oceny predyspozycji i potrzeb kandydata wynikających z IPD,  

b. zaangażowania do udziału w projekcie ocenianego na podstawie m.in. frekwencji, wyniku 

egzaminu, opinii trenerów. 



 

10. Uczestnikowi, biorącemu udział w stażu, przysługuje stypendium stażowe w wysokości nie większej niż 

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu realizowanych przez stażystę, na 

podstawie listy obecności, za każdy miesiąc uczestnictwa w stażu. 

11. Kwota stypendium stażowego, o którym mowa w § 5 ustęp 12: 

a. zostanie powiększona o składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52%, składkę na 

ubezpieczenie rentowe w wysokości 0,84%, składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80%. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a oraz w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie 

ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby 

pobierające stypendium w okresie szkolenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, 

rentowemu i wypadkowemu;  

b. nie zostanie powiększona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych — stypendium zgodnie 

z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jest zwolnione z podatku dochodowego od 

osób fizycznych; 

c. nie zostanie powiększona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne — zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych przez płatnika zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 

tego artykułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 0,00 złotych. 

12. Szczegółowe zasady odbywania stażu zostaną określone w odrębnej umowie.  

13. Pośrednictwo pracy, o którym mowa w § 1 ustęp 4 e, świadczone będzie przez Europejską Grupę Doradczą 

Sp. z o. o. posiadającą wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 7060. Wsparcie to będzie miało 

charakter ciągły i towarzyszyło będzie każdej formie aktywizacyjnej od pierwszego dnia udziału w 

projekcie.  

V. Postanowienia końcowe  
§ 6  

1. Niniejszy „Regulamin” zatwierdza oraz zmienia Kierownik Projektu „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 

50+” 

2. Prawo interpretacji i zmiany „Regulaminu” należy do Europejskiej Grupy Doradczej Sp. Z o.o. 

3. Aktualna treść „Regulaminu” dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.  

4. „Regulamin” obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 
 
 
 

 


