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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 „HOTELOWY ZAWRÓT GŁOWY – PROFESJONALNA KADRA BRANŻY 

HOTELARSKIEJ” 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Hotelowy zawrót głowy – 

profesjonalna kadra branży hotelarskiej”  realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty 

dla wszystkich, Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Realizatorem projektu jest Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach 

Dolnych. 

3. Biuro projektu „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej mieści się 

w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-18-171/12-00 o dofinansowanie projektu 

„Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej” zawartej pomiędzy Bieszczadzką 

Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych a Instytucją Pośredniczącą – 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

5. Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 31.03.2014 r. 

6. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 64 osób zamieszkujących powiaty bieszczadzki, leski 

i przemyski oraz dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy w terminie do marca 

2014 r. 

7. Projekt skierowany jest do 64 osób (w tym 36 kobiet) pozostających bez zatrudnienia (w tym 

zarejestrowanych jako bezrobotne) zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego, powiaty: 

bieszczadzki, leski i przemyski (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. Całkowity koszt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Organizator/Beneficjent projektu/BARR – Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

w Ustrzykach Dolnych 

Biuro projektu – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 

Ustrzyki Dolne 

Projekt – projekt pt. „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej” 

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Uczestnik/Uczestniczka projektu/UP – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 

Pracodawca - podmiot, u którego Uczestnik/Uczestniczka projektu odbywają staż zawodowy 
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§ 3 

Zakres wsparcia 
 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) doradztwo psychologiczne,  

b) poradnictwo zawodowe, 

c) szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, 

d) szkolenia zawodowe, 

e) szkolenia z języka angielskiego, 

f) staż zawodowy. 

2. DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE – 2 godziny dla każdego UP. 

Celem doradztwa psychologicznego jest podniesienie poziomu motywacji oraz wiary we własne 

możliwości. Wsparcie ma formę indywidualnych rozmów psychologa z UP, testów oraz warsztatów. 

3. PORADNICTWO ZAWODOWE – 2 godziny dla każdego UP.  

Poradnictwo zawodowe  ma na celu pomoc UP w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 

zatrudnienia poprzez udzielanie informacji indywidulanej o zawodach, rynku pracy, możliwościach 

szkolenia i kształcenia oraz udzielanie indywidulanych porad z wykorzystaniem standaryzowanych 

metod ułatwiających wybór zawodu, podjęcie zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzdolnień 

zawodowych, identyfikacja słabych i mocnych stron. W ramach wsparcia będą sporządzane 

Indywidualne Plany Działań (IPD). 

4. SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – V edycji po 

16 godzin, grupy 12-13 osobowe. 

Celem szkoleń jest przygotowanie UP do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenie szans 

na podjęcie zatrudnienia. Zajęcia prowadzone w formie szkoleń i warsztatów obejmują zagadnienia 

z informacji  o rynku pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), 

zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. SZKOLENIA ZAWODOWE – UP będą uczestniczyć w jednym z poniższych szkoleń: 

Lp. Nazwa szkolenia 
Liczba godzin 

szkolenia 

Liczba grup/ilość osób 

w grupie 

1. Recepcjonista/ka 192 I / 12 

2. Kelner/ka 200 I / 12 

3. Pokojowy/a  176 II / 10 

4. Kucharz/ka 200 I / 10 

5. Pracownik gospodarczy i zieleni 128 I / 10 

 

6. STAŻ ZAWODOWY – 64 UP zostanie skierowanych na 6-miesięczne płatne staże zawodowe, o 

których mowa w §8. Udział w stażu pozwoli UP na zdobycie wymaganego doświadczenia 

zawodowego. 

7. Dopuszcza się możliwość zmiany liczebności grup szkoleniowych oraz zakresu szkoleń w zależności 

od wyników wsparcia psychologiczno-doradczego i Indywidulanych Planów Działań. 

8. Każda osoba chcąca wziąć udział w Projekcie zobowiązana jest uczestniczyć we wszystkich formach 

wsparcia, o których mowa w pkt. 1, za wyjątkiem szkolenia z języka angielskiego, które 

obowiązkowe jest dla osób uczestniczących w szkoleniach: Recepcjonista/ka, Kelner/ka, Pokojowy/a. 
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§ 4 

Uczestnicy/Uczestniczki projektu 
 

1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania jako osoby 

bezrobotne), zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, powiaty: bieszczadzki (gminy: 

Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne), leski (gminy: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina) lub 

przemyski  (gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, gmina 

wiejska Przemyśl, Stubno, Żurawica) - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

oraz spełniają poniższe warunki: 

a) są osobami w wieku produkcyjnym, zdolnymi i gotowymi do podjęcia zatrudnienia, 

b) nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz 

spółdzielczej umowy o pracę, a także nie są zatrudnione na podstawie umowy cywilno-

prawnej i nie wykonują innej pracy zarobkowej, 

c) nie są rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS, 

d) nie prowadzą i/lub nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej, 

e) nie są uczniem/słuchaczem szkoły w systemie dziennym, 

f) nie są studentem/studentką studiów dziennych, 

g) nie są tymczasowo aresztowane i nie odbywają kary pozbawienia wolności, 

dodatkowo zgłaszają z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie. 

2. Osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe mogą zostać objęte wsparciem, o ile spełniają 

kryteria sformułowane w ramach definicji osób pozostających bez zatrudnienia oraz osoby te 

zadeklarują zdolność i gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 
 

§ 5 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 4, jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i złożenie w Biurze projektu 

Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami:  

 kopii dowodu osobistego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez 

kandydatka/kandydatkę, 

 oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego, powiat: 

bieszczadzki, leski bądź przemyski (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

 oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dla osób nie zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy) (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), 

 zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca 

zamieszania wraz ze wskazaniem długości/okresu zarejestrowania (dotyczy osób 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne), wystawione 

nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych, 

 Oświadczenia o wysokości dochodów przypadających na 1 członka rodziny (Załącznik 

nr 4 do niniejszego Regulaminu), 

 kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez kandydata/kandydatkę (dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub 

równoważne, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy),  w orzeczeniu wymagany jest zapis 

o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia bądź w przypadku orzeczeń ZUS, 

które tej kwestii nie regulują, odpowiednie orzeczenie lekarskie, 
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b) wynik rozmowy kwalifikacyjnej pozwalający na zakwalifikowanie kandydatka/kandydatki do 

Projektu. 
 

§ 6 

Zasady kwalifikacji/rekrutacji Uczestników/Uczestniczek 
 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od dnia 18.12.2012 r. do dnia 15.03.2013 r. 

Terminy naborów na poszczególne szkolenia będą ogłaszane na stronie internetowej projektu: 

http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelowy_zawrot_glowy/. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans, wskaźnikami ilościowymi oraz 

rezultatami, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie. 

3. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu: 

http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelowy_zawrot_glowy/ w zakładce Dokumenty do pobrania. 

4. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach od 

07:30 do 15:30 w Biurze projektu przy ul. Rynek 17 w Ustrzykach Dolnych.  

5. W przypadku nie wyłonienia spośród wszystkich zgłoszeń wymaganej liczby 

Uczestników/Uczestniczek projektu termin rekrutacji może zostać wydłużony. 

6. Z uwagi za konieczność osiągnięcia przez Beneficjenta projektu założonych we wniosku 

o dofinansowanie projektu wskaźników, Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do 

podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia listy Uczestników/Uczestniczek projektu 

przyjętych na poszczególne szkolenia wg następujących kryteriów szczegółowych: 

- spośród Uczestników/Uczestniczek projektu będzie 36 kobiet oraz 28 mężczyzn. 

7. W trakcie trwania procesu rekrutacji wyłonione zostaną 64 osoby (w tym 36 kobiet) pozostające bez 

zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne). 

8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w terminach rekrutacji podanych na 

stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. 

9. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub pocztą/kurierem. Za termin złożenia 

dokumentów przyjmuje się datę ich dostarczenia (wpływu do Biura projektu). 

10. W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych kandydat/kandydatka otrzyma 

potwierdzenie ich złożenia, z podaniem daty przyjęcia, natomiast w przypadku przesłania 

Dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera kandydat/kandydatka otrzyma 

potwierdzenie złożenia Dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową. 

11. Formularze niekompletne bądź złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

12. Złożone dokumenty nie będą zwracane i zostaną zarchiwizowane przez Organizatora. 

13. Nabór kandydatów/kandydatek do projektu i ich kwalifikację będzie prowadzić zespół projektowy 

w składzie: Koordynatorka projektu oraz Asystent koordynatorki. 

14. Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek do projektu będzie odbywać się poprzez weryfikację 

kryteriów formalnych: 

 zamieszkanie na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub przemyskiego, 

 brak zatrudnienia. 

15. Osoby spełniające kryteria formalne określone w pkt. 14 zostaną zakwalifikowane do etapu II 

(rozmowa kwalifikacyjna). 

16. Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

Koordynatorka projektu, doradca zawodowy oraz psycholog. 

17. W procesie rekrutacji będą stosowane następujące kryteria i punktacja: 

 okres pozostawania bez zatrudnienia:  

- do 1 roku – 0 punktów, 

- 1–2 lata – 3 punkty, 

- powyżej 2 lat – 5 punktów. 

http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelowy_zawrot_glowy/
http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelowy_zawrot_glowy/
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 predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodów w kontekście przeprowadzonych 

w ramach projektu szkoleń (ocena psychologa i doradcy zawodowego): 0-10 punktów, 

 wysokość dochodów brutto przypadających na 1 członka rodziny: jeśli będą niższe niż 

wysokość minimum socjalnego – 1 punkt, 

 poziom samooceny (ocena psychologa): 

- wskaźnik: obniżony – 1 punkt, 

- wskaźnik: bardzo niski – niski – 2 punkty. 

18. Na podstawie ww. kryteriów zostaną utworzone Listy osób zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie oraz Listy rezerwowe (osobne do każdego ze szkoleń) zgodnie z uzyskaną liczbą 

punktów. 

19. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydujące będą kolejno punkty uzyskane 

w następujących kategoriach: predyspozycje do wykonywania zawodu, okres pozostawania bez 

zatrudnienia. 

20. Osoby z List rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji, 

wykreślenia lub braku możliwości udziału w projekcie Uczestnika projektu z innych przyczyn (np. 

orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazania do udziału w szkoleniu i pracy na określonym 

stanowisku), o ile będzie pozwalał na to stopień zaawansowania udziału w projekcie,. 

21. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie Beneficjent projektu 

powiadomi telefonicznie, mailowo bądź pisemnie. 

22. Osoby nie zakwalifikowane do udziału w projekcie nie otrzymają pisemnego powiadomienia. 

23. Proces rekrutacji będzie dokumentowany w formie protokołów. 

 

§ 7 

Organizacja wsparcia i zasady uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 64 Uczestników/Uczestniczek projektu (w tym 36 

kobiet). 

2. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotna zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach 

projektu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze udzielane jest indywidualnie dla każdego/ej UP, z kolei szkolenia 

odbywają się w grupach 10-14 osobowych. 

4. Przed przystąpieniem do udziału w projekcie, każda zakwalifikowana osoba jest zobligowana do 

podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu) oraz 

Oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). 

5. W pierwszym dniu wsparcia każdy/a Uczestnik/Uczestniczka projektu podpisuje Deklarację 

uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) oraz Oświadczenie 

o dostarczeniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, o ile 

UP podejmie zatrudnienie (Załącznik nr 8 do Regulaminu). 

6. Niepodpisanie lub niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i 5 jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału w projekcie. 

7. UP zakwalifikowany do Projektu ma prawo wzięcia udziału tylko w jednym szkoleniu zawodowym, 

o ile wcześniej nie uczestniczył w szkoleniu o takiej samej tematyce i takim samym wymiarze 

godzin. 

8. Harmonogram zajęć poszczególnych edycji szkoleń jest dostępny na stronie internetowej projektu: 

http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelowy_zawrot_glowy/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramu w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelowy_zawrot_glowy/
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9. Informacje na temat miejsca i terminu zajęć zostaną przesłane drogą e-mailową lub telefoniczną do 

Uczestników/Uczestniczek projektu. 

10. Organizator zapewnia UP wyżywienie oraz przerwy kawowe na zajęciach w ramach szkoleń. 

11. Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. 

12. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi 

uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w zakresie przewidzianym projektem. 

13. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na doradztwo oraz 

szkolenia, na warunkach określonych w § 9. 

14. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu doradztwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz 

każdego ze szkoleń przeprowadzone będą testy wejścia i wyjścia, m. in. weryfikujące wiedzę 

Uczestników/Uczestniczek projektu. Po zakończeniu szkoleń będą przeprowadzone egzaminy 

końcowe. Przystąpienie do testów i egzaminów jest obowiązkowe. 

15. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/zobowiązana jest do: 

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (maksymalna nieobecność 

Uczestnika/Uczestniczki może wynieść nie więcej niż 20% zajęć), 

b) potwierdzania obecności na zajęciach na liście obecności, 

c) przystąpienia do testów wejścia i wyjścia, m. in. weryfikujących wiedzę i do egzaminów 

końcowych, 

d) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu i po jego zakończeniu. 

16. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika/Uczestniczkę zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest 

obecność na min. 80% zajęć w ramach bloku szkoleniowego. 

17. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest: 

a) obecność na min. 80% zajęć w ramach szkoleń, 

b) pozytywny wynik na egzaminie końcowym – uzyskanie przez Uczestnika/Uczestniczkę na 

egzaminie końcowym wyniku na poziomie min. 70%.  

18. W wyjątkowych sytuacjach losowych Organizator może usprawiedliwić nieobecność 

Uczestnika/Uczestniczki na podstawie dostarczonych dokumentów (np. zwolnienie lekarskie) 

i oświadczeń potwierdzających wystąpienie tychże okoliczności. 

19. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do samodzielnego 

uzupełnienia wiadomości będących przedmiotem opuszczonych zajęć. 

20. Uczestnik/Uczestniczka zostanie skreślony/a z liczby Uczestników/Uczestniczek projektu 

w przypadku postępowania niezgodnego z Regulaminem projektu. 

 

§ 8 

Staże zawodowe 
 

1. Staż zawodowy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Organizatora z UP oraz umowy 

o zorganizowanie stażu zawodowego zawartej pomiędzy Organizatorem a Pracodawcą według 

programu określonego w umowie. 

2. Staż zawodowy trwa 6 miesięcy i UP może go odbyć tylko jeden raz. 

3. Wymiar czasu stażu: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie, a w przypadku osoby 

niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 7 godzin 

na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

4. Ze względu na charakter pracy w zawodach przewidzianych szkoleniami, Organizator zastrzega sobie 

możliwość odbywania stażu w niedziele i święta, w porze nocnej oraz systemie zmianowym. 

5. Koszt badań lekarskich niezbędnych do podjęcia stażu ponosi Organizator. 

6. Każdej osobie odbywającej staż przydzielony jest opiekun wyznaczony przez Pracodawcę. Opiekun 

udziela UP wskazówek i pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań. 
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7. Osobom odbywającym staż przysługuje stypendium w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy miesiąc 

odbywania stażu. 

8. W przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu z zakładzie opieki 

zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, 

o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, stypendium przysługuje po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia 

lekarskiego, w pełnej wysokości. 

9. W przypadku przerwania stażu, stypendium nie przysługuje od dnia rezygnacji ze stażu. 

10. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej stypendium potrąca się za każdy dzień tej 

nieobecności. Jeżeli nieobecność nieusprawiedliwiona trwa 2 dni staż uważa się za przerwany. 

11. Uczestnik/Uczestniczka stażu ma prawo do 12 dni wolnych, w wymiarze 2 dni za każde 30 dni 

kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc 

odbywania stażu Pracodawca jest zobowiązany udzielić UP przysługujące dni wolne przed upływem 

terminu zakończenia stażu. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. 

12. UP nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na staż. 

13. Uczestnik/Uczestniczka projektu odbywający/a staż: 

a) przestrzega ustalonego przez Pracodawcę rozkładu czasu pracy stażu, 

b) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń 

Pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem, 

c) przestrzega wszystkich przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych 

w przedsiębiorstwie, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

d) sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zwierające informacje o wykonywanych zadaniach 

oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych 

kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, które po zakończeniu stażu przekazuje 

Organizatorowi wraz z opinią wystawioną przez Pracodawcę. 

14. Organizator, na wniosek Pracodawcy, może pozbawić UP możliwości kontynuowania stażu 

w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż 2 dni stażu, 

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności 

stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych lub spożywania na stanowisku stażu alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych, 

c) naruszenia przez UP przepisów prawa i regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy, 

d) niezrealizowania programu stażu. 

15. Umowa o odbycie stażu może zostać rozwiązana w przypadku, gdy UP podczas odbywania stażu 

podejmie pracę zarobkową. 

16. Pracodawca po zakończonym okresie odbywania stażu wydaje opinię o przebiegu stażu według 

wzoru przedstawionego przez Organizatora. 

17. Po zakończeniu stażu UP w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu przedkłada 

Organizatorowi opinię Pracodawcy wraz ze sprawozdaniem  przebiegu stażu. 

18. Organizator, po zapoznaniu się z opinią Pracodawcy i treścią sprawozdania o przebiegu stażu wydaje 

zaświadczenie o odbyciu stażu. Oryginały ww. dokumentów Organizator zwraca UP, natomiast kopie 

stanowią dokumentację projektu Organizatora. 
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§ 9 

Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów przejazdu 
 

1. Osoby zamieszkujące poza miejscem odbywania się usług w ramach projektu mogą starać się o zwrot 

kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji. 

2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje UP uczestniczącym w następujących formach wsparcia: 

doradztwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia zakresu technik aktywnego 

poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe, szkolenia z języka angielskiego. 

3. Zwrot kosztów przejazdu dotyczy tylko tych UP, których miejsce zamieszkania jest inne niż 

miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. 

4. UP składa Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na formularzu udostępnionym przez Organizatora 

wraz z kompletem biletów przejazdowych (w obie strony) za 1 dzień, w którym udzielone było 

wsparcie. Wynikający z przedstawionych biletów koszt będzie pomnożony przez liczbę dni obecności 

UP we wsparciu świadczonym w ramach projektu (na podstawie list obecności). Bilety przejazdowe 

to np.: bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS. Dowodem poniesienia kosztów przejazdu 

może być również imienny bilet okresowy bądź miesięczny (tam i z powrotem) na trasie pomiędzy 

miejscem zamieszkania a miejscem odbywania wsparcia w ramach projektu zawierającym trasę, cenę 

oraz okres obowiązywania. 

5. W uzasadnionych przypadkach koszt dojazdu może być rozliczony na podstawie użytkowania 

samochodu osobowego. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości 

odpowiadającej cenie najtańszego biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez UP Wniosku 

o zwrot kosztów przejazdu udostępnionym przez Organizatora  wraz z odniesieniem do cen biletów 

przewoźnika na przejechanej trasie. Ceny biletów dostępne są na stronach internetowych:  

http://www.veolia-transport.pl/ oraz http://www.rozklady.com.pl/. W przypadku, gdy na ww. 

stronach internetowych ceny biletów są różne, do rozliczenia kosztów przejazdu będzie przyjmowana 

cena najniższa. 

6. Koszt przejazdu będzie każdorazowo potwierdzany przez Beneficjenta projektu. 

7. W przypadku korzystania z prywatnego środka transportu UP jest zobowiązany załączyć do 

oświadczenia kserokopię swojego prawa jady oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego. Powyższe 

dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. W przypadku korzystania z pojazdu 

zarejestrowanego na inna osobę należy także dołączyć umowę użyczenia pojazdu lub oświadczenie o 

użyczeniu pojazdu.  

8. Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonywany w okresach miesięcznych. Wnioski o zwrot kosztów 

przejazdu należy składać w Biurze projektu do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu za 

który składany jest wniosek. 

9. Zwrot kosztów przejazdu będzie wypłacany do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 

składny był wniosek i będzie uzależniony od dostępności środków finansowym na koncie projektu 

BARR.  

10. Zwrot kosztów przejazdu będzie wypłacany do momentu wyczerpania całości dofinansowania 

przeznaczonego na ten cel. 

 

§ 10 

Zasady monitoringu Uczestników/Uczestniczek projektu 
 

1. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności  na 

zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie 

uczestnictwa w projekcie i po jego zakończeniu. 

http://www.veolia-transport.pl/
http://www.rozklady.com.pl/
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3. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do udzielania Instytucjom zaangażowanym z realizację PO 

KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w trakcie 

uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 

4. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach w 

danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania. 

5. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązywania się 

Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 

6. UP zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji 

życiowej, tj. podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub samozatrudnienia w okresie od 

rozpoczęcia udziału w Projekcie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie poprzez 

niezwłoczne dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt do Biura projektu. 

 

§ 11 

Zasady rezygnacji 
 

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

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub 

działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika/Uczestniczkę w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy 

Uczestników/Uczestniczek projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji UP z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy 

Uczestników/Uczestniczek , Organizator może żądać od UP zwrotu materiałów szkoleniowych oraz 

poniesionych kosztów jego uczestnictwa w projekcie (koszt przypadający na jednego uczestnika: 

18 575,42 zł). 

5. W przypadku zakończenia udziału z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to 

zaplanowane, uznaje się, iż UP zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką i nie 

będzie obciążony kosztami uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, wynikających w szczególności 

ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszelkie 

zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

………………………………………….. 
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Załączniki do Regulaminu: 

1. Formularz rekrutacyjny. 

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania. 

3. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia. 

4. Oświadczenia o wysokości dochodów przypadających na 1 członka rodziny  

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

6. Umowa uczestnictwa w projekcie. 

7. Oświadczenie uczestnika projektu. 

8. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału 

w projekcie. 

9. Karta oceny formalnej. 

10. Karta oceny Komisji Rekrutacyjnej. 

 


