Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego
w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z
Wielkopolski” dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej,
Nr Projektu: RPWP.07.01.02-30-0087/16
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażu w ramach
realizacji projektu” „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami
z Wielkopolski zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu o umowę o
dofinansowanie projektu Nr Projektu: RPWP.07.01.02-30-0087/16
1.
Za realizację szkoleń zawodowych oraz wypłatę stypendium szkoleniowego
odpowiada Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”,
zwany dalej Liderem.
2.
Stypendia są finansowane ze środków projektu „Aktywizacja społecznozawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dale zwanego WRPO) na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna
integracja.

§2
Stypendia szkoleniowe
1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze
specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”, którzy spełnią wymogi formalne zawarte
w niniejszym regulaminie, przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w
szkoleniach zawodowych i stypendium za staż.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
(o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy) pod warunkiem, że liczba godzin szkoleniowych jest nie mniejsza niż
150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin
szkolenia ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż
20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
2. Stypendium szkoleniowe przyznawane jest miesięcznie – w kwocie zależnej od ilości
odbytych godzin szkolenia w danym miesiącu, w wysokości 6,64 zł brutto
brutto/godzinę szkolenia. Stypendium szkoleniowe w ramach projektu
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z
Wielkopolski” przysługuje w wysokości maksymalnej:
3. szkolenie zawodowe – 500 zł brutto brutto za cały kurs: w tym 500,00 zł netto dla
Uczestnika/Uczestniczki Projektu

4. Wynagrodzenie za staż przyznawane jest miesięcznie – w kwocie zależnej od ilości
dni przepracowanych w danym miesiącu. Miesięczny wymiar stażu to 1 etat/ 7
godzin dziennie/ 35 godzin tygodniowo, w danym miesiącu.
Wynagrodzenie za staż w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski” przysługuje w wysokości
maksymalnej:
 wynagrodzenie za staż 925,00 zł brutto brutto za cały miesiąc, w tym 925,00
zł nett0 dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu +składka emerytalna – 90,28 zł
+składka rentowa 60,13 zł + fundusz wypadkowy 7,77 zł zł ( suma narzutów
180,84 zł).
5. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i wynagrodzenia
za staż:
– podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
– podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym: składka zdrowotna wynosi 0 zł,
– nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu „Oświadczenie
osoby pobierającej stypendium”.
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie i nie pobierają zasiłku dla
bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą
poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia. Osoby takie zobowiązane są wyrejestrować się z Urzędu Pracy
i następnie po wypełnieniu „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium”, zostaną
zgłoszone do ubezpieczenia przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla
Niepełnosprawnych „De Facto” od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą
od nich składki.
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie i pobierają zasiłek dla bezrobotnych,
aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd
Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania zasiłku
dla bezrobotnych. Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych mogą pobierać
zasiłek i stypendium szkoleniowe jednocześnie, ponieważ kwota stypendium
szkoleniowego wypłacona dla Uczestnika Projektu nie przekroczy miesięcznie
połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby takie nie są zobowiązane do
wyrejestrowania się z Urzędu Pracy na czas uczestnictwa w szkoleniach. Po
wypełnieniu „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium”, zostaną zgłoszone do
ubezpieczenia przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De
Facto” od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki.
Uczestnik Projektu, któremu zmieni się status osoby zarejestrowanej jako
bezrobotny w Urzędzie Pracy np. zakończy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
zobowiązany jest wyrejestrować się z Urzędu Pracy oraz wypełnić „Oświadczenie
osoby pobierającej stypendium” i niezwłocznie przesłać informację do Mazowieckie
Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” by zostać zgłoszonym do
ubezpieczenia.

6. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których
uczestnik projektu był obecny. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są
listy obecności na poszczególnych zajęciach.
7. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym będzie wypłacane w
terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zakończyło się szkolenie zawodowe – pod warunkiem otrzymania i zweryfikowania
listy obecności od podwykonawcy realizującego szkolenie. Stypendium zostanie
wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu
w oświadczeniu.
8. Wynagrodzenie za staż będzie wypłacane miesięcznie w terminie do 15-tego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, po przepracowaniu miesiąca – pod
warunkiem otrzymania i zweryfikowania listy obecności od pracodawcy, u którego
realizowany jest staż. Wynagrodzenie za staż zostanie wypłacone na rachunek
bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu w oświadczeniu.

§3
Postanowienia końcowe
1. Z uwagi na fakt, iż projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego transzami wypłacanymi przez Instytucję Zarządzającą, incydentalnie
mogą wystąpić sytuacje późniejszej wypłaty stypendiów, spowodowane
wyczerpaniem środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji,
wypłaty stypendiów zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od
instytucji nadrzędnej.
2. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego oraz stażowego przez Uczestnika
Projektu:
– zapoznanie się z niniejszym regulaminem – potwierdzone podpisem
……………………………………………...……
data rozpoczęcia zajęć

……………………….……….…………………
podpis Uczestniczki/ka Projektu

1.
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie pobierają zasiłku dla
bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego
okresu Programowania 2014-2020, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w
terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zostaną zgłoszone do
ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki.
2.
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i pobierają zasiłek dla
bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego
okresu Programowania 2014-2020, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w

terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego podlegają tylko z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

