
 
 

Projekt POWR.01.02.01-14-0046/20 pn. „ Mam POWER!” w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W 
PROJEKCIE 

„Mam POWER !” 

                           §1. Informacje o projekcie 

 
1. Projekt „Mam POWER !” realizowany jest przez Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  z 

siedzibą w 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

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

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od: 2021-05-01 do: 2022-07-31 

4. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego 

5. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie 02-548,  ul. Grażyny 13/15. 

 

§ 2 Słownik pojęć 

 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:  

Projekt – Projekt „Mam POWER!”. 

Instytucja Pośrednicząca –Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. 

Beneficjent – Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  z siedzibą w 02-548 Warszawa ul. Grażyny 

13/15 

Biuro Projektu – 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 

Kandydat/ka – osoba fizyczna, która w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia 

udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełnia obowiązkowe kryteria rekrutacyjne 

udziału w Projekcie. 

Uczestnik/czka Projektu – Kandydat/ka, który/a zostanie zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie, zgodnie 

z zasadami  określonymi  w  niniejszym Regulaminie.  

Strona internetowa Projektodawcy – strona http://www.asesor.edu.pl  

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 

Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest 

określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać 
jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED; 

Dzień  przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Oświadczenia o kwalifikowalności Uczestnika Projektu.  

IPD – Indywidualny Plan Działania. 

NEET(ang. not in employment, education or training) – osoba młoda w wieku 15‐29 lat, która spełnia 

łącznie trzy następujące warunki: 

• 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), 

• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy nie brała ona udział w tego typu formie aktywizacji 

finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 

Osoba z niepełnosprawnością – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), a także osobę 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. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia . 

http://www.asesor.edu.pl/
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Osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy – należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez 

pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 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. Status na rynku pracy 

określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Osoba długotrwale bezrobotna – należy rozumieć przez to osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

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

i nie są bezrobotne). 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Osoba pozostająca bez pracy – należy przez to rozumieć osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020. 

Osoba do 29 roku życia – oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu i otrzymania 

pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 30 roku życia tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.    

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - osoba, która ze względu na stan zdrowia 

lub niepełnosprawności wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  

Reemigranci/reemigrantki – polscy obywatele/polskie obywatelki, którzy przebywali/które przebywały za 

granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy/które zamierzają powrócić do Polski 

lub którzy/które przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i 

deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani 

są również repatrianci/repatriantki 

 
§ 3 Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

Uczestnikami Projektu będzie 50 os (w tym 30K, 20M) osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkałe w 

województwie mazowieckim , osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie 

pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z 

kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej 

określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, w tym: 

• min. 20% UP stanowią os. o niskich kwalifikacjach 

• min. 40% UP stanowią os. zam. w miastach tracących funkcje społeczno- gospodarcze (Ostrołęka, 

Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc,) 

W grupie docelowej zakładana jest ilość 50 osób w tym: 

• 30osób (18K/12M) to osoby  bierne zawodowo (BZ) 

• 20osób (12K/8M) to osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym 3 osoby (2K/1M) 

długotrwale bezrobotne (DB) 

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w zakresie niezbędnych do prawidłowej realizacji 

projektu przez Beneficjenta i inne upoważnione podmioty, co do których Instytucja Pośrednicząca nie 

wyraziła sprzeciwu. 

 

Uczestnikiem projektu nie może być osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym 

samym czasie w ramach PO WER, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego 

rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tych samych kwalifikacji/kompetencji/wiedzy. 

 
Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria udziału w 

projekcie, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i 

wskaźników. 

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego 

realizowanego w ramach celu temat.9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w Kryteriach dostępu 

dotyczące Grupy Docelowej. 
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§4. Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do czasu zrekrutowania wymaganej ilości 
Uczestników/czk Projektu. 
 
ETAP I 

-złożenie w Biurze Projektu (osobiście /przesłanie pocztą/kurierem) dokumentów zgodnych z Regulaminem 

Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową 

lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do 

biura projektu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej), w przypadku 

wysłania dokumentów drogą elektroniczną decyduje data przesłania dokumentów na wskazany adres 

elektroniczny, tj. d.balcerzak@asesor.edu.pl  
1. Formularz aplikacyjny  

2. Oświadczenie o zamieszkaniu wg KC na obszarze woj. mazowieckiego; 

3. Oświadczenie o nie uczestniczeniu w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;  

4. Oświadczenie o nie uczestniczeniu w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie ,uzupełnienie 

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy 

finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni; 

5.Dokument potwierdzający Status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP  

Weryfikacja Ogólnych Kryteriów Uczestnictwa : 0-1(nie spełnia-spełnia) 

Pkt za PRIORYTETOWE KRYTERIUM UDZIAŁU (PKU): 

1.Osoba opiekująca się dzieckiem i/lub osobom z potrzebami wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

(oświadczenie)-10p 

2.Osoba z niepełnosprawnością (zaświadczenie ) - 9p 

3.Osoba z Niskimi Kwalifikacjami (oświadczenie) - 5p 

4.Osoba z doświadczeniem zawodowym poniżej 6m-cy(oświadczenie) - 5p 

5.Osoba zamieszkująca wg KC miasto tracące funkcje społeczno – gospodarcze (oświadczenie)-8p 

 
ETAP II  

-Weryfikacja Ogólnych Kryteriów Udziału  

 
ETAP III 
- Weryfikacja punktowa za PKU 
 
ETAP IV 

-posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej (min.1x/5UP)(koordynator lub spec.ds.finansowych )i sporządzenie 

protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie kandydatów do projektu.   

L-ba kandydatów ponad liczbę miejsc-zostanie utworzona lista rezerwowa zg. z OKU i PKU. 

Przy takiej samej liczbie uzyskanych pkt-decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
ETAP V 

-ogłoszenie wyników(listy zakwalifikowanych osób i rezerwowych na str www projektu); informacje do 

zakwalifikowanych UP wysyłane wskazanym środkiem komunikacji np. email, telefonicznie. Z osobami 

zakwalifikowanymi do projektu nastąpi podpisanie umów i deklaracji uczestnictwa w projekcie. Od tego 

momentu osoba staje się Uczestnikiem Projektu. 

 

• Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 

traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

• Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-

zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne. 

• Jeśli niemożliwe będzie stworzenie listy rankingowej na podstawie punktów uzyskanych w 

procesie rekrutacji (np. w przypadku zbyt dużej ilości osób, które w procesie rekrutacji uzyskały 

taką samą liczbę punktów), Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych 

metod wyboru uczestników projektu. 

mailto:d.balcerzak@asesor.edu.pl
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• Beneficjent zastrzega sobie, że wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie. 

• Dokumenty rekrutacyjne złożone w biurze projektu nie podlegają zwrotowi. 

• Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z 

niepoprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: podpisu, ręcznego 

wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego 

pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń lub na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym 

przez Beneficjenta. 

• W ramach projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku 

polskim. Dokumenty powinny być wypełnione w sposób czytelny. 

 

§ 5. Wsparcie realizowane w ramach Projektu 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny,   

2. W ramach Projektu Uczestnicy/czki mogą skorzystać z następujących form wsparcia:   

a) Indywidualny Plan Działania (IPD) 

• Obowiązkową formą wsparcia jest doradztwo zawodowe połączone z 

przygotowaniem we współpracy z Uczestnikiem/czką projektu Indywidualnego 

Planu Działania (IPD), mających na celu m.in. identyfikację potrzeb oraz 

potencjałów Uczestników/czek Projektu, diagnozowanie możliwości w zakresie 

doskonalenia osobistego i zawodowego z uwzględnieniem sytuacji społeczno – 

zawodowej każdego Uczestnika/czki Projektu. 

• Realizacja i weryfikacja IPD – z uwagi na konieczność stałej weryfikacji postępów 

Uczestnika/czki Projektu, IPD może ulec modyfikacji jeśli w trakcie pracy z 

Uczestnikiem/czką Projektu gdy zastosowane formy wsparcia nie przyniosą 

rezultatów, 50 UP x 6h/UP 

         oraz w zależności od wskazań IPD szkolenia i/ lub staże zawodowe:  

b) Szkolenia , które pozwolą na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, realizowane 

przez instytucje posiadające wpis do RIS. 

• Czas realizacji szkoleń uzależniony będzie od ich dostępności na rynku 

komercyjnym. 

• Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana m.in. do: 

• uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu 

przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku 

szkoleniowym, 

• ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w 

przewidzianym terminie, 

• każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach. 

• Osobie odbywającej szkolenie przysługuje stypendium szkoleniowe. 

stypendium za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości 120% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin 

szkolenia  wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej 

miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium 

szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie 

może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kwota 

stypendium szkoleniowego to 1489 zł netto za 150 godzin, tj. 9,92zł 
/1 godzinę). 

• Szkolenia będą kończyć się egzaminem wewnętrznym lub 

zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu /zaświadczenia potwierdzającego 

uzyskane kwalifikacje zawodowe lub kompetencje 

c) Staże zawodowe odbędą się u pracodawców w woj. mazowieckim oferujących odpowiednie 

stanowiska pracy. Staże zawodowe będą realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 40 
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godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że czas pracy osób z 

niepełnosprawnościami, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, nie przekroczy 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo . Staże 

realizowane będą przez Uczestnika/czkę projektu przez 3 miesiące. Profile miejsc stażowych 

wybierane będą w oparciu o zapisy IPD. Osobie odbywającej staż przysługuje stypendium 

stażowe. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy zostaną skierowani na badania lekarskie. 

 

Stypendium stażowe w wysokości, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego 

wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

                    obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na   

                    ogłoszony konkurs ( 2020r.), jeżeli miesięczna liczba godzin wynosi nie  mniej niż 160 godzin  

                    miesięcznie  kwota 1536,50 zł netto – w  przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość  
                     stypendium ustala się proporcjonalnie (weryfikowane na podstawie list obecności podpisywanych  

                     każdorazowo w dniu realizacji zajęć w  ramach stażu zawodowego 

d) inne wsparcie wynikające z zidentyfikowanych potrzeb-IPD (np.poradnictwo psychologiczne, 

pośrednictwo pracy itd). 

3. W ramach Projektu Uczestnicy mogą otrzymać:   

a) Refundację kosztów dojazdu. Decyzja o przyznaniu refundacji będzie wydawana przez 

Wnioskodawcę w oparciu o kryteria weryfikujące rzeczywistą potrzebę Uczestnika/czki Projektu. 

Zwrot kosztów dojazdu nastąpi na podstawie: 

- biletu komunikacji publicznej lub innego równoważnego dokumentu, który będzie dotyczył 
przejazdu z miejsca zamieszkania UP do miejsca uczestnictwa w danej formie wsparcia pod 

warunkiem, że UP zawnioskuje o sfinansowanie takiego kosztu. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi 

tylko za te dni, których obecność na zajęciach zostanie poświadczona podpisem UP na liście 

obecności, na podstawie wniosku UP o refundację (zawiera: trasę, liczbę dni, za które UP chce 

otrzymać refundację, koszt dojazdu.) Refundacja będzie dotyczyć:  
-transportu publicznego UP przedstawi wszystkie wykorzystane bilety lub bilety w obie strony z 

jednego dnia przejazdu, a beneficjent  będzie posiadać listy obecności z odbytych zajęć (refundacja 

może dotyczyć tylko tych dni, w których UP korzystał z danej formy wsparcia); -samochodu 

prywatny  

- wydatki poniesione przez UP zw. z dojazdem własnym samochodem są kwalifikowane do 

wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie; 

dokumentami potwierdzającymi koszty dojazdu będą: informacja od przewoźnika dotycząca cen 

biletów na danej trasie wraz z listami obecności z odbytych zajęć. Informacja od przewoźnika: 

zaświadczenie wydanego przez przewoźnika i przedłożone Beneficjentowi  przez UP; wydruk ze 

strony internetowej przewoźnika odnośnie ceny biletu na danej trasie; w przypadku, gdy na danej 

trasie nie funkcjonuje transport publiczny, informacja od przewoźnika będzie dotyczyć 
przewidywalnej ceny bilety na danej trasie lub też ceny biletu dotyczącej miejscowości położnej 

najbliższej, do której kursuje środek transportu danego przewoźnika. W przypadku zakupu biletu 

okresowego refundacja nastąpi proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów 

uczestnika/czki na miejsce realizacji formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet). 

b) Refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Refundacja zostanie przyznana na wniosek 

Uczestnika/czki Projektu decyzją Kierownika Projektu po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji, na 

podstawie IPD.  

c) Refundację kosztów opieki nad osobą zależną . Refundacja zostanie przyznana na wniosek 

Uczestnika/czki Projektu decyzją Kierownika Projektu po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji, na 

podstawie IPD. 

d) Zaświadczenie wraz z opinią po zakończeniu stażu. 

§ 6. Obowiązki Uczestników Projektu 

Uczestnik/czka Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany/a jest  do:   

1. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych w Indywidualnym Planie Działania formach 

wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu Projektu, aktywnego uczestnictwa w projekcie.   

2. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na 

listach obecności.   
3. Współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu.  

4. Podjęcia w proponowanym terminie szkolenia/stażu.   
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5. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów szkoleniowych, i innych dokumentów 

niezbędnych do zdiagnozowania sytuacji Uczestnika/czki Projektu i stworzenia Indywidualnego Planu 

Działania.  

6. Bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

Projekcie.   

7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do niezwłocznego informowania Beneficjenta o 

niedogodnościach realizacyjnych uniemożliwiających bądź utrudniających korzystanie ze wsparcia 

przewidzianego w projekcie, w tym niedostosowanie warunków, formy przekazu i materiałów 

szkoleniowych do ograniczeń uczestników wynikających z ich niepełnosprawności. Wszystkie zgłoszenia 

powinny być przesyłane w wersji elektronicznej na adres d.balcerzak@asesor.edu.pl. lub sms-em na 

numer telefonu 506-050-706 i powinny być podpisane nazwiskiem Uczestnika/ Uczestniczki. 

8. Natychmiastowego informowania Beneficjanta o zmianie jakichkolwiek danych osobowych  i 

kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej. 

9. Stawiania się na umówione spotkania . 

10. W przypadku Uczestników/Uczestniczek Projektu uczestniczących w szkoleniu zawodowym są oni 

zobowiązani do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy 

Uczestników Projektu. 

11. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 

3 miesięcy po jego zakończeniu na min 3 miesiące i na min. 1/2 etatu. 
 § 7. Zasady udziału w Projekcie  

 

1. Rezygnacja Uczestnika/czki Projektu z udziału w Projekcie bez wskazania powodu przed zakończeniem 

udziału w przewidzianych dla niego/niej w Indywidualnym Planie Działania formach wsparcia wiąże się 

z konsekwencjami.   

2. Podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika/czkę Projektu przed ukończeniem ścieżki wsparcia 

przewidzianej dla niego/niej w IPD jest okolicznością uzasadniającą przerwanie udziału w Projekcie. 

3. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa, a także nie ukończenie, z własnej winy,  którejkolwiek z form 

z wsparcia oferowanych w Projekcie uprawnia Beneficjenta do zobowiązania Uczestnika/ Uczestniczki 

(do zwrotu kosztów do wysokości równowartości kosztów udziału w projekcie, proporcjonalnie do 

czasu uczestniczenia w nim (koszty te obejmują w szczególności wynagrodzenie doradcy zawodowego, 

szkoleniowca, stażu itd.) 

4. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziały w projekcie może zostać 
skreślony z listy uczestników z powodu:  

a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,  

b) nieusprawiedliwionego opuszczenia 20% zajęć.  
c) w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu 

5. Skreślenia z listy Uczestników/Uczestniczek projektu dokonuje Kierownik Projektu. Wyznacza 

następnie osobę z listy rezerwowej danych zajęć, jako Uczestnika/Uczestniczkę zakwalifikowaną 

do zastąpienia osoby skreślonej z listy . Przy podjęciu decyzji o wyborze osoby z listy rezerwowej 

brane są pod uwagę wymagania związane z osiągnięciem wskaźników projektu wymienione w 

niniejszym Regulaminie.  

6. Uruchomienie listy rezerwowej będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy istnieją realne szanse oraz 

zobowiązanie przyjmowanego  Uczestnika/Uczestniczki do nadrobienia zaległości 
7. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do 20% nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionej  na 

zajęciach podczas całego cyklu szkoleniowego, przewidzianych dla niego/niej w ramach projektu. 

8. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 5 dni od momentu 

ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, 

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia do Biura Projektu zwolnienia lekarskiego. 

W pozostałych przypadkach Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do złożenia stosownego 

wyjaśnienia w formie pisemnej/telefonicznej/ e-mailowej.  

9. Wcześniejsze wyjścia z zajęć lub spóźnienia również będą wymagały złożenia przez Uczestnika/czkę 

Projektu stosownego wyjaśnienia.   

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy  o 

dofinansowanie projektu pt. „Mam POWER !” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

mailto:d.balcerzak@asesor.edu.pl
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Rozwój oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to 

konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej).   

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie 

Uczestnicy/czki zostaną indywidualnie poinformowani/e przez Beneficjenta telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Beneficjent zamieści również odpowiednie informacje na stronie 

internetowej Projektu.  

4. Aktualna treść Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępna jest w Biurze Projektu  i na 

stronie internetowej Projektodawcy.  

5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu a także sprawy nim nieuregulowane rozstrzygane 

będą na posiedzeniach zespołu projektowego.   

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2021 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.   

 

 

 

Zatwierdzam 16.12.2021 

Balcerzak Slawomir 


