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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. #mlodziaktywni 
 

Numer Projektu: POWR.01.02.01-08-0014/21 

Numer umowy:  POWR.01.02.01-08-0014/21-00 

Beneficjent: Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17; 68-200 Żary 

Biuro Projektu: Akapit, ul. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary 

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

Poddziałanie: 1.2.1 1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1 Definicje 

Objaśnienia skrótów i używanych terminów: 

Projekt - oznacza to Projekt pod nazwą #mlodziaktywni realizowany przez Beneficjenta. 

EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 

Instytucja Pośrednicząca - Województwo Lubuskie- Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej 
Górze ul. Wyspiańskiego 15 65-036 Zielona Góra, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Lubuskiego pełniący rolę Instytucji 
Zarządzającej RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. 

Uczestnik Projektu (UP) - oznacza osobę, która została zakwalifikowana do udziału  
w projekcie i została objęta przynajmniej jedną formą wsparcia w ramach Projektu.  

Realizator Projektu (Beneficjent) - Angelika Sznabel Akapit z siedzibą: ul. Sarnia 17,  
68-200 Żary. 

Biuro Projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest Projekt przez Zespół 
Projektowy. 

Biuro Projektu: Akapit, ul. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary 

Adres e-mail: projekt@akapit.edu.pl 

Numery telefonów komórkowych: 535 381 279; 531 477 970; 533 496 716 

Biuro Projektu jest czynne we wtorki i czwartki w godz. 9.00-16.00 

Dzień skutecznego doręczenia informacji Kandydatowi/ Uczestnikowi Projektu –  
za dzień skutecznego doręczenia informacji Kandydatowi/ Uczestnikowi uznaje się: 

a) w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego 
potwierdzoną podpisem Kandydata/ Uczestnika Projektu lub pełnomocnika. Każda osoba 
biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami 
Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział  
w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych); 

b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru 
(dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego), a w razie braku podjęcia przesyłki – za dzień ten uznaje się czternasty 
dzień od dnia pierwszego awizowania przesyłki, a jeśli dzień ten przypada na dzień wolny 
od pracy, wówczas następny dzień roboczy; 
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c) w drodze elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – jeśli 
Uczestnik Projektu udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę potwierdzenia odbioru 
wiadomości elektronicznej (e-mail). 

Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/ Uczestnika 
Projektu – za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się: 

a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego 
potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział  
w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu 
Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie 
(nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych); 

b)  w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  
z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego); 

c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu; 

d) w drodze elektronicznej: w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem   
elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a także 
formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku  
i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) – datę wpływu na adres 
e-mail: projekt@akapit.edu.pl. 

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, 
skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza. 

Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie 
udziału w pierwszej formie wsparcia zaplanowanej w projekcie;  

Niezbędnym warunkiem przystąpienia do niniejszego projektu i rozpoczęcia pierwszej formy 
wsparcia będzie potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikowalności uprawniających  
do udziału w projekcie bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. 

Dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku,  
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy; 

Indywidualny Plan Działania (IPD) -  plan działania podpisany przez Doradcę zawodowego  
i Uczestnika Projektu, przygotowywany zgodnie ze standardami. 

Imigrant - osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa przybyła lub zamierzająca przybyć 
do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzająca 
wykonywać lub wykonująca pracę na terytorium Polski.  

Instytucja Pośrednicząca (IP) – oznacza to: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze  
(65-036), ul. Wyspiańskiego 15; 

Kwalifikacja - to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji) w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji 
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej 
kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

Kompetencje - to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać Uczestnik Projektu ubiegający się  
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej 
kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 
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Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – kwota określona na podstawie art. 2 Ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679); ustalona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie przez 
Beneficjenta; 

Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego 
pobytu (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego). 

Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane 
takie jak Romowie - Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego 
pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości 
narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, 
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, 
tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada 
polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) 
innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 

Oczywisty błąd pisarski – omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd 
logiczny, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest 
widoczna w treści samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych 
fragmentów wniosku i/lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku,  
a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian; 

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 z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 
1001). 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 długotrwale bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - 

Osoba bezrobotna w rozumieniu definicji osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji 
urzędów pracy. Definicja pojęcia ”długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy  
(>6 miesięcy),  

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 
(>12 miesięcy).  

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. 

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. 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 długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba 
bezrobotna w rozumieniu definicji osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów 
pracy. Definicja pojęcia ”długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 
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- Młodzież (<25) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy  
(>6 miesięcy), 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy (>12 miesięcy). 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie. 

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 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 bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego 
ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie 
pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne 
zawodowo. Dzieci i młodzież do 18 r. ż. są co do zasady uznawane za osoby bierne 
zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób 
bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę). Studenci studiów 
stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako 
osoby pracujące. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, 
ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która 
spełnia warunki definicji wskaźnika dot. Osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje 
bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować 
jako bezrobotną. Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, 
pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 
W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje 
wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą. 

Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu - osoba, która nie uczy się ani nie 
szkoli. W przypadku projektów realizowanych w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy 
definiować jako osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 
(kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie 
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły 
ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych 
lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub 
nauki (definicja zaniedbywania obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego jest określona dla 
poszczególnych działań w ramach Osi I w SZOOP POWER). Natomiast osobę nieszkolącą 
się należy zdefiniować jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na 
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie 
szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona 
udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 
ostatnich 4 tygodni. 

Osoba pracująca – osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje 
wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca 
zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca 
działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne 
lub praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden  
z poniższych warunków: 



 

 
 

Strona 5 z 15 

 

1. Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 
uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2. Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 
wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego 
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak 
naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące  
w konwencjach lub seminariach). 

3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 
praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów  
w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny 
uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni 
wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą  
w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 
domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny 
uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierz poborowy, 
który wykonuje określoną pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk, 
nie jest uznawany za "osobę pracującą", o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska 
dotyczy państwa członkowskiego. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/ 
rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny 
czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad 
dzieckiem) jest uznawany za „osobę pracującą”. Osoba przebywająca na urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem 
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) jest 
uznawana za „osobę bierną zawodowo”, chyba że jest zarejestrowana już jako „osoba 
bezrobotna” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). „Zatrudnienie subsydiowane” 
jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie  
z definicjami Polityki Rynku Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają 
rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia 
odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub 
zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po 
okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora 
prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora 
publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki 
publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, 
przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 
przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków 
publicznych. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa  
w Projekcie. Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 
powinni być wykazywani jako osoby pracujące. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim 
lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, 
uznawane są za osoby pracujące. 

Osoba uboga pracująca – to osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym 
dochody (z wyłączeniem transferów społecznych1), przypadające na jedną osobę nie 

 
1 Transfery społeczne - bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia 
dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi 
sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami 
przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). 
W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki 
mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia 
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przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej2  
w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba, której zarobki w ujęciu 
miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu; 

Osoba o niskich kwalifikacjach - to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 
3 włącznie.  

Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 (Międzynarodowa 
Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – ma na celu 
przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania  
i matematyki(tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej 
podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego  
i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy 
nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. 
Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo  
i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą mieć mniej niż 
6 i nie więcej niż 7 lat. 

Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 (Międzynarodowa 
Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - służy rozwojowi 
umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest 
stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, które systemy edukacji 
mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są 
zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając 
pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na poziomie 
gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1.Uczniowie przystępują do nauki 
na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. Sformułowania zapisane 
kursywą są identyczne z definicją UNESCO. Osoby przystępujące do Projektu należy wykazać 
tylko raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, którzy 
nie ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju zwyczajowo lub 
prawnie wieku obowiązku szkolnego. 

Informacje dodatkowe: 

W przypadku osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej i są powyżej wieku, w którym 
uzyskuje się wykształcenie na poziomie ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 0. 
W przypadku osób, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej i są w wieku, poniżej 
którego uzyskuje się poziom ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 1. Poziom 
wykształcenia ISCED 0 przypisuje się również dzieciom, które uczestniczą w wychowaniu 
przedszkolnym. 

W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej (po reformie systemu 
oświaty), które są poniżej wieku, w którym uzyskuje się poziom ISCED 2, należy przypisać im 
poziom ISCED 2. W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej, które 
są powyżej tego wieku, należy przypisać im poziom ISCED 0. 

Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE - ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie 
osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie 
przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na 

 
chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia 
społecznego. 
2Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm)). 
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poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 
1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – osoba podlegająca ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2020r. poz. 174 z późn. zm.) (KRUS), zamierzająca podjąć 
zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS); 

Osoby z kategorii NEET - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 
lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna 
zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki ) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy  
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;  
w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii 
NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej 
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie 
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły 
podstawowej, szkół ponadpodstawowych, jak również kształcenie na poziomie wyższym  
w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) - za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się 
osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. 
zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017 poz. 882, z późn. zm.), tj. osoby  
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności: 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku 
życia, 

- orzeczenie o niezdolności do pracy, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 
niepełnosprawności, 

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, 

- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), 

- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia 
wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

Osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 
1.3.1 POWER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Wersja 2.0, Warszawa 23 listopada 2020)  tj. osoby młode,  
w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności 
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,  
z następujących grup docelowych:  

- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy); 
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- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
(do 2 lat po opuszczeniu); 

- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki 
wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu); 

- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole 
specjalnej); 

- matki przebywające w domach samotnej matki; 

- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu); 

- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po 
opuszczeniu); 

- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia  
w zakładzie). 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. #mlodziaktywni realizowany przez 
Beneficjenta: Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary i współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; 

Reemigrant – obywatel Polski, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres 
co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który przebywa na terenie Polski 
nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) przed przystąpieniem 
do Projektu i deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym 
działalności gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci; 

Repatriant – osoba, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 

Strona internetowa – strona internetowa, na której umieszczane będą informacje dotyczące 
projektu,  dostępna pod adresem: https://akapit.edu.pl/ . 

Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału  
w projekcie. 
 

§2  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie #mlodziaktywni, 
POWR.01.02.01-08-0014/21-00, realizowany na terenie województwa lubuskiego 
(powiat żarski, żagański, krośnieński, zielonogórski i miasto Zielona Góra) w ramach 
Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Numer i nazwa Działania:  
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 
Poddziałanie: 1.2.1 1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie 
przez 50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy,  
w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP;  
w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii 
COVID-19, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, 
zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, z woj. lubuskiego  
w terminie do 28.02.2023.  

https://akapit.edu.pl/
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4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2021 do 28.02.2023. 

5. Biuro Projektu mieści się przy ul. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary. 

6. Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020.  

 

§3  Ogólne założenia dotyczące poszczególnych form wsparcia  
dla Uczestników Projektu 

1. Wsparciem objęte zostaną osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj.: 

- osoby w wieku 18-29 lat (28 kobiet i 22 mężczyzn); w tym: 

* kobiety;  

* osoby z niepełnosprawnościami;  

* osoby o niskich kwalifikacjach; 

* osoby, które utraciły zatrudnienie z powodu pandemii Covid-19; 

* osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze: Międzyrzecz,   

              Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary. 

2. Uczestnik Projektu musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) być w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), 

b) pozostawać bez pracy tj. być osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP lub 
bierną zawodowo, 

c) mieszkać na obszarze powiatu żarskiego, żagańskiego, krośnieńskiego, 
zielonogórskiego lub miasta Zielona Góra województwa lubuskiego. 

 

§4  Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie #mlodziaktywni jest: 

Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. #mlodziaktywni, 
wypełnienie, podpisanie i złożenie osobiście, listownie lub kurierem lub elektronicznie 
następujących dokumentów: 

• Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) 

• Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych (Załącznik 
nr 2) 

• Oświadczenie Uczestnika Projektu o niekorzystaniu z innych form wsparcia w ramach 
EFS (Załącznik nr 3) 

• Oświadczenie Uczestnika Projektu o pozostawaniu osobą bezrobotną 
niezarejestrowaną w ewidencji PUP lub osobą bierną zawodowo (Załącznik nr 4),  

• Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. kształcenia i szkolenia (Załącznik nr 5),  

• Przedłożenie Zaświadczenia z ZUS potwierdzającego status  jako osoby bezrobotnej 
lub biernej zawodowo w dniu jego wydania (Załącznik nr 6) 
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W przypadku osób z niepełnosprawnościami: 

• Oświadczenie Uczestnika Projektu o pozostawaniu osobą z niepełnosprawnościami 
(Załącznik nr 8) 

• Przedłożenie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niepełnosprawność lub inny 
dokument potwierdzający niepełnosprawność.  

W przypadku osób o niskich kwalifikacjach: 

• Przedłożenie Świadectwa ukończenia szkoły. 

W przypadku osób, które utraciły zatrudnienie z powodu pandemii Covid-19 po 1 marca 2020 
roku: 

• Oświadczenie Uczestnika Projektu o utracie zatrudnienia z powodu Pandemii Covid-
19 (Załącznik nr 7) oraz 

• Kopia świadectwa pracy/ kopia umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie pracodawcy 
lub Oświadczenia Uczestnika Projektu wraz z urzędowym poświadczeniem podlegania 
ubezpieczeniom społecznym. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu. 

 

§5  Rekrutacja 

1. Rekrutacja do Projektu będzie uwzględniała specyfikę grupy docelowej i będzie 
prowadzona z poszanowaniem zasad: równości szans i niedyskryminacji bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub 
światopogląd, orientację seksualną - sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich 
dziedzinach życia na jednakowych zasadach.   

2. Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze powiatu żarskiego, żagańskiego, 
krośnieńskiego, zielonogórskiego i miasta Zielona Góra województwa lubuskiego  
w sposób otwarty, jawny i ciągły do 15.11.2022 roku. Rekrutacja odbędzie się zgodnie ze 
wskazanymi we Wniosku o Dofinansowanie dla Projektu wskaźnikami.  

3. Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście 
w Biurze Projektu, pocztą tradycyjną/ kurierem na adres Biura Projektu lub drogą 
elektroniczną za pomocą adresu e-mail: projekt@akapit.edu.pl. Dokumenty zgłoszeniowe 
dostępne są w Biurze Projektu. 

4. W przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały osoby  
z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z miast średnich 
lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze, a następnie będzie decydowała kolejność 
zgłoszeń. Po przeanalizowaniu dokumentów rekrutacyjnych zostanie stworzona lista 
Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną 
powiadomieni o przyjęciu do Projektu telefonicznie lub listownie.  

5. Etapy rekrutacji do Projektu: 

I ETAP rekrutacji - przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych do Projektu. 

II ETAP rekrutacji: ocena formalna-  weryfikacja kryteriów kwalifikowalności Uczestnika 
Projektu na podstawie złożonego Formularza rekrutacyjnego. 

Uczestnicy Projektu otrzymują dodatkowe punkty premiujące za spełnienie 
następujących warunków: 

mailto:projekt@akapit.edu.pl
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- osoba, która zamieszkuje miasto średnie lub miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze 
(Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary) – 5 punktów; 

- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby, które posiadają max. średnie wykształcenie ISCED3 
(zakończyły swoją edukację na ukończeniu: szkoły podstawowej; szkoły gimnazjalnej, szkoły 
średniej (w tym: liceum, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) -  
5 punktów; 

- osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności - 5 punktów; 

- jeśli osoba jest kobietą -  5 punktów; 

Maksymalna liczba punktów premiujących do uzyskania wynosi 20. 

III ETAP rekrutacji – realizowany po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej 
podczas Etapu II. Uczestnik Projektu kierowany jest na indywidualne doradztwo zawodowe  
celem stworzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD) i określenia ścieżki udziału we 
wsparciu.  

 

§6  Formy wsparcia w ramach Projektu 

1. W ramach Projektu pn. #mlodziaktywni objętych wsparciem zostanie 50 Uczestników 
Projektu (28 kobiet, 22 mężczyzn). 50 Uczestników Projektu otrzyma szansę wzięcia 
udziału w szkoleniu zawodowym i/lub skorzystania ze staży zawodowych, trwających  
3 miesiące. Wsparcie szkoleniowe zapewni uczestnikom nabycie kwalifikacji i/lub 
kompetencji.  

2. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:  

a) Spotkania UP z Doradcą zawodowym – zajęcia indywidualne, tworzenie IPD  
- 4h/1 osobę; 2 spotkania po 2h – wsparcie obligatoryjne; 

b) Spotkania UP z Doradcą zawodowym – poradnictwo zawodowe indywidualne  
- 4h/1 osobę; 2 spotkania po 2h – wsparcie obligatoryjne; 

c) Spotkania UP z Doradcą zawodowym - zajęcia grupowe/ warsztaty kariery  
- 16h/1 osobę; 2 spotkania po 8h – wsparcie fakultatywne; 

d) Pośrednictwo pracy – zajęcia indywidualne  

- 3h/1 osobę; 3 spotkania po 1h – wsparcie fakultatywne; 

e) Pośrednictwo zawodowe grupowe pracy  

- 3h/1 osobę; 3 spotkania po 1h – wsparcie fakultatywne; 

f) Indywidualne spotkania z psychologiem  

- 2h/1 osobę; 1 spotkani1 po 2h – wsparcie fakultatywne; 

g) Przeprowadzenie szkoleń zawodowych – średnio 100h/ 1 osoba 

- 15 grup; w tym: 5 grup/ 4 UP + 10 grup/ 3 UP – wsparcie obligatoryjne 

lub 

h) Staże zawodowe trwające 3 miesiące będą realizowane na podstawie programu stażu 
pod nadzorem Opiekuna stażu; realizacja stażu nie będzie przekraczać 8h na dobę  
i 40h tygodniowo, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami (zaliczonej do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) 7h na dobę i 35h 
tygodniowo – wsparcie obligatoryjne. 

3. Wszystkie formy wsparcia będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz 
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie #mlodziaktywni.  
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4. Wszystkie zajęcia odbywały się będą na terenie województwa lubuskiego.  

5. Z tytułu uczestnictwa w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi Projektu przysługuje 
stypendium szkoleniowe, natomiast za udział w stażu zawodowym - stypendium stażowe. 

6. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

7. Wszyscy Uczestnicy szkoleń zawodowych, staży zawodowych zostaną skierowani na 
badania lekarskie – o ile dotyczy, otrzymają ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu 
– o ile dotyczy (zgodnie z Załącznikiem nr 12 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu), zwrot 
kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (zgodnie z Załącznikiem nr 14 - 
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną). 

8. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej 
niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 
150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość 
stypendium ustala się proporcjonalnie, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być niższe niż 
20% w/w zasiłku. Od tego stypendium Beneficjent opłaca składki na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. 

9. Kwotę stypendium wypłacanego osobie szkolącej się należy rozumieć jako: 

− kwotę wypłacaną uczestnikowi projektu; 

− nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi 

na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem; 

− nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w przypadku 

nieobliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika składkę 

zdrowotną obniża się do wysokości 0 PLN; 

− nie pomniejszoną o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a 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.) finansuje w całości Beneficjent. 
 

10. Stypendium szkoleniowe jest wypłacane proporcjonalnie do godzin szkolenia, w których 
Uczestnik wziął udział, jeśli obecność odpowiadała min. 80% frekwencji. 

11. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium o wartości 80% 
netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku  
o dofinasowanie. Od tego stypendium Beneficjent opłaca składki na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. 

12. Kwotę stypendium stażowego wypłacanego osobie odbywającej staż należy rozumieć 
jako: 

− kwotę wypłacaną uczestnikowi projektu; 

− nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi 

na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem; 

− nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 

3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. 

zm.) w przypadku nieobliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

przez płatnika składkę zdrowotną obniża się do wysokości 0 PLN; 
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− nie pomniejszoną o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a 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.) finansuje w całości Beneficjent. 

 

§7  Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 
zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście 
Obecności.  

2. Każdorazowa nieobecność wymaga informacji telefonicznej. 

3.  Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązać się ze skreśleniem  
z listy uczestników lub zawieszeniem uczestnictwa w Projekcie.  

4. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn:  

a) zdrowotnych – zwolnienie lekarskie 

b) inne – pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych 
okoliczności. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa  
w poszczególnych etapach Projektu oraz po zakończeniu każdego z nich.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych zmianach swojej 
sytuacji zawodowej i danych osobowych (np. podjęcie zatrudnienia, zmiana adresu 
zamieszkiwania, zmiana nazwiska itp.).  

7. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do informowania na temat swoich losów zawodowych 
w trakcie trwania wsparć w ramach projektu, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału 
w Projekcie, a także w ciągu 90 dni po zakończeniu udziału w Projekcie, na temat udziału 
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  

 

§8  Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  

− regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  
− potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na Liście Obecności,  
− wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego 
późniejszych rezultatów.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Realizatora Projektu  
o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie.  

3. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział we wszystkich zadaniach przeznaczonych dla 
Uczestników Projektu.  

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych 
pod rygorem skreślenia z listy Uczestników.  

5. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu 
zewnętrznego.  

6. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć staż zawodowy.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających status 
na rynku pracy oraz działań podjętych przez uczestnika w obszarze aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w Projekcie, 
jak również w ciągu 90 dni po zakończeniu udziału w Projekcie.  
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8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu Projektu 
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy:  

8.1 W ciągu 90 dni od dnia zakończenia udziału w Projekcie, informacji i danych 
dotyczących sytuacji uczestnika na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie 
wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację, tj.: 

a) podjęcia zatrudnienia (kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub 
zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub potwierdzenie prowadzenia 
działalności gospodarczej),  

b) uzyskania kwalifikacji  (kopia certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie 
kwalifikacji),  

c) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub 
stażu (kopia oferty pracy lub złożenie oświadczania o otrzymaniu oferty pracy, 
kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu, które zostanie 
uwiarygodnione),  

d) uczestnictwie w kształceniu/szkoleniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji (kopia 
zaświadczenia od jednostki organizującej kształcenie).  

8.2 W terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w Projekcie, jednak nie 
później niż w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia/założenia działalności 
gospodarczej informacji na temat zatrudnienia oraz do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie, tj. w przypadku:  

a) zawarcia umowy o pracę – kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy  
o zatrudnieniu;  

b) założenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG.  

8.3 W przypadku podjęcia działalności gospodarczej Uczestnik Projektu 
zobowiązuje się dodatkowo do dostarczenia Realizatorowi Projektu zaświadczenia  
o prowadzeniu działalności gospodarczej przez minimum 1 miesiąc lub wydruku z CEIDG 
wraz z potwierdzeniem opłat składek ZUS za minimum 1 miesiąc.  

 

§9 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać  
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez 
Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu  
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 
słuchacza, wykładowcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub 
szczególnego wandalizmu.  

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany 
zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
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§10 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin i wszelkie pozostałe dokumenty dostępne są w Biurze Projektu i na stronie 
internetowej Projektu www.akapit.edu.pl. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2021 r. Projektodawca zastrzega 
sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny Regulamin Realizator 
umieszczać będzie na stronie internetowej Projektu.  

4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez 
Realizatora i rozstrzygnięcie to jest ostateczne.  

5. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w sytuacji zmiany 
wytycznych, warunków realizacji Projektu lub innych okoliczności niezależnych od 
Realizatora.  

6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

7. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1  Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2  Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych 
osobowych 

Załącznik nr 3  Oświadczenie Uczestnika Projektu o niekorzystaniu z innych form 
wsparcia w ramach EFS 

Załącznik nr 4  Oświadczenie Uczestnika Projektu o pozostawaniu osobą bezrobotną 
niezarejestrowaną w ewidencji PUP lub osobą bierną zawodowo 

Załącznik nr 5  Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. kształcenia i szkolenia 

Załącznik nr 6  Zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej lub 
biernej zawodowo 

Załącznik nr 7  Oświadczenie Uczestnika Projektu o utracie zatrudnienia z powodu 
Pandemii Covid-19 

Załącznik nr 8  Oświadczenie Uczestnika Projektu o pozostawaniu osobą  
z niepełnosprawnościami 

Załącznik nr 9  Oświadczenie Uczestnika Projektu potwierdzającego dane 

Załącznik nr 10  Umowa szkoleniowa 

Załącznik nr 12  Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z wnioskami 

Załącznik nr 13  Regulamin refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą 
zależną 

Załącznik nr 14  Regulamin stażu zawodowego 

Załącznik nr 15  Umowa na realizację stażu zawodowego 


