REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW
SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH
„Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”
nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0108/16
§1
Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach
projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” RPLU.11.01.00-06-0108/16, realizowanego
przez Joannę Mirowską – Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia
Psychosomatycznego VIAMED w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne
włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”.
§2
Stypendia szkoleniowe
1. Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe 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 w proporcji do liczby godzin szkolenia, tj.
a) Szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych w maksymalnej wysokości 6,65 zł netto/h (maksymalnie 266,00 zł netto za całe szkolenie 40 h).
b) Szkolenie zawodowe w maksymalnej wysokości 6,65 zł netto/h (maksymalnie 399,00 zł netto za
całe szkolenie śr. 60 h).
2. Uczestnik/czka Projektu zarejestrowany/a w urzędzie pracy, zobowiązany/a jest powiadomić urząd,
w którym jest zarejestrowany/a o rozpoczęciu udziału w projekcie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych, szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych oraz stażu. Bezrobotny zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, iż poinformował właściwy urząd pracy o uczestnictwie
w projekcie.
3. Uczestnicy projektu nieposiadający innego tytułu do ubezpieczenia z tytułu pobierania stypendium
szkoleniowego:
a. podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych ty tułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych,
b. podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego,
c. nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem.
W związku z powyższym Realizator projektu na podstawie wypełnionego przez Uczestnika/czkę
projektu dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe”, w przypadku,
gdy będzie to wymagane zgłosi Uczestnika/czkę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego oraz będzie odprowadzał za niego należne składki. Uczestnik/czka ma obowiązek
dołączyć do ww. oświadczenia potwierdzenie o posiadaniu innego tytułu rodzącego obowiązek
ubezpieczenia. Uczestnik/czka ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej
zmianie danych zawartych w ww. Oświadczeniu.

4.
Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik/czka projektu był/a obecny. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie (ZLA) powinno zawierać dane płatnika składek tj.
NIP 712 155 36 12. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na poszczególnych zajęciach.
5. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest wyłącznie za dni obecności na szkoleniach potwierdzonych
podpisem na liście obecności.
6. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest po zakończeniu szkolenia.
§3
Stypendia stażowe
1. Wszystkim uczestnikom projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie,
za staż zawodowy odbywany w ramach projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości nie
większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016
r. wynosi 1850,00zł. Stypendium stażowe przyznawane jest miesięcznie – w maksymalnej kwocie
1850,00 zł netto/brutto za każdy pełny przepracowany miesiąc odbytego stażu.
2. Uczestnicy projektu nieposiadający innego tytułu do ubezpieczenia z tytułu pobierania stypendium sta żowego:
a. podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych ty tułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych,
b. podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego,
c. nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem.
W związku z powyższym Realizator projektu na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu
dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium stażowe”, w przypadku, gdy będzie to
wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz będzie
odprowadzał za niego należne składki. Uczestnik/czka ma obowiązek dołączyć do ww. oświadczenia
potwierdzenie o posiadaniu innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Uczestnik/czka ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej zmianie danych zawartych w ww.
Oświadczeniu.
7. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu. Wyjątek stanowi udokumentowana
na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie (ZLA)
powinno zawierać dane płatnika składek tj. NIP 712 155 36 12. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć Organizatorowi w ciągu 7 dni ka lendarzowych od jego wystawienia.
8. Stypendium za niepełny miesiąc (tj. np. za okres 8 dni roboczych np. od 22.01.2018 do 31.01.2018
ustala się proporcjonalnie do przepracowanego okresu dzieląc kwotę przysługującego stypendium
przez liczbę godzin pracujących w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę godzin w danym okresie, za
które świadczenie to przysługuje (tj. za 8 dni po 8h tj. 64 godz.: (1 850,00 zł : 168 godz.(liczba godzin
pracujących w styczniu 2018 r.) x 64 godz. = 704,76 zł). Łącznie wypłacone stypendium stażowe za
cały okres realizacji stażu nie może przekroczyć 5 550, 00 zł netto/brutto.

9.
Za każde 30 dni odbytego stażu Uczestnikowi/cze przysługują 2 dni urlopu, za które przysługuje stypen dium stażowe, łącznie 6 dni urlopu.
10. Uczestnik/czka nie może przekroczyć dopuszczalnego jednego dnia nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu, stypendium stażowe, nie jest wypłacone za dni nieusprawiedliwionej nieobecności.
11. Gdy łączny okres udokumentowanej niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy, weekendy i
święta) w okresie odbywania stażu wyniesie łącznie więcej niż 60 dni, Organizator stażu ma prawo pozbawić Stażystę stypendium stażowego od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego przekroczenie 60 dni usprawiedliwionej nieobecności.
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§4
Wypłata stypendium
Stypendium szkoleniowe wypłacone zostanie po zakończeniu szkolenia, a stypendium stażowe do 15tego dnia miesiąca następującego po miesiącu odbycia stażu pod warunkiem dostarczenia listy obecności do 5 dnia, każdego następnego miesiąca po miesiącu odbywania stażu, proporcjonalnie do prze pracowanego okresu - na wskazany w oświadczeniu przez uczestnika projektu rachunek bankowy.
Projektodawca zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium, w momencie wyczer pania środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów
zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej.
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, które
wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Realizatora środków na realizację projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”.
Kwotę stypendium wypłacanego osobie odbywającej szkolenie/staż należy rozumieć, jako kwotę:
 wypłacaną uczestnikowi projektu,
 niepomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie
kwoty stypendium zwolnieniem1,
 niepomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne 2,
 niepomniejszoną o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585, z późn. zm.) finansuje w całości Realizator projektu 3.
Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego przez uczestnika projektu:

1

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez
wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem
środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w przypadku
nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych
niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
3

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr
205, poz. 1585, z późn. zm.) obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego objęte są osoby pobierające stypendium w
okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy
podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
Zgodnie z art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585,
z późn. zm.) Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

a. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem projektu - potwierdzone podpisem,
b. prawidłowe wypełnienie oświadczenia osoby pobierającej stypendium szkoleniowe/stażowe (dostępne w biurze projektu), wraz z dołączeniem potrzebnych dokumentów.
c. listy obecności potwierdzające obecność na szkoleniu/stażu potwierdzone przez trenera/doradcę/
psychologa/pracodawcę,
d. usprawiedliwieniu wszystkich nieobecności,
e. dostarczeniu oryginału listy obecności wraz z potwierdzeniem odebrania dni wolnych za staż w
wyznaczonym rzez Organizatora terminie,
f. Wypłata stypendium stażowego za ostatni miesiąc odbywania stażu, nastąpi po dostarczeniu Organizatorowi dokumentów – opinia, dziennik w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
6. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty stanowią podstawę do wypłaty stypendium.
7. Stypendium nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniu, w związku powyższym wysokość
wypłaconego stypendium jest uzależniona od liczy godzin szkolenia, w których Uczestnik/czka fak tycznie wziął/ęła udział.

8. Dostarczenie listy obecności po wyznaczonym terminie przez Uczestnik/czkę projektu skutkuje
wypłatą stypendium w terminie określonym przez Organizatora.

§5
Informacje dodatkowe
1. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium powinno zawierać dane o stanie faktycznym,
w przypadku zmian tych danych - w szczególności dotyczących statusu osoby zarejestrowanej,
jako bezrobotny w urzędzie pracy oraz podstaw do ubezpieczenia - uczestnik jest zobowiązany
niezwłocznie przesłać informację aktualizującą.
2. Ubezpieczenie Uczestników/czek osób nieposiadających innych tytułów do ubezpieczenia przez
Organizatora obejmuje wyłącznie okres szkoleń zawodowych, szkolenia z zakresu kompetencji
kluczowych oraz stażu. Uczestnik/czka jest wyrejestrowany z ZUS z dniem następnym po
ostatnim dniu wsparcia w postaci szkolenia zawodowego, szkolenia z zakresu kompetencji
kluczowych oraz stażu.

…………………………………………..
Podpis uczestnika projektu

