
 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

„Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, 
kościerskiego i wejherowskiego” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu 

człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego” jest realizowany w partnerstwie przez: 
1)Partnera Wiodącego – Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul. Rumska 3c/12, 81-
074 Gdynia, 
2)Partnera nr 1 – Ośrodek Doradztwa „MT” Monika Tarczyńska, ul. Klonowa 6, 42-233 
Antoniów. 

2. Projekt „Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu 
człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego” jest realizowany w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie 
Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.  

3. Projekt jest realizowany na terenie powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego.  
4. W przypadku skierowania na staż osób z niepełnosprawnościami, mają zastosowanie zapisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

 
§ 2 Definicje 

 
        1. Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – projekt „Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z 
powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego” 
2. Partner Wiodący – Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul. Rumska 3c/12, 
81-074 Gdynia 
3. Partner nr 1 – Ośrodek Doradztwa „MT” Monika Tarczyńska, ul. Klonowa 6, 42-233 
Antoniów 
4. Kandydat – osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, zainteresowana uczestnictwem w Projekcie.   
5. Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie  
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 3 Rodzaje wsparcia w ramach Projektu 
 

1. Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w formie:  
- zajęć indywidualnych z psychologiem (5h) 
- zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym (5h) 
- warsztatów grupowych (maks. 15 osób w grupie) z doradcą zawodowym (4 spotkania, w 
sumie 28h na jedną grupę)  
- szkoleń zawodowych na stanowisku spawacz (250h), pokojowa/pokojowy (150h) lub pomoc 
kuchenna (150h) lub innego w miarę dostępności oferty szkoleniowej  
- stażu zawodowego u pracodawcy (3 miesiące) 
- konsultacji indywidualnych z pośrednikiem pracy (5h). 

2. Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania.  
 



 
§ 4 Uczestnicy Projektu 

 
1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w 

Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, zamieszkujące powiat wejherowski, 
człuchowski lub kościerski, należące co najmniej do jednej z następujących grup:   
• kobiety  
• osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) 
• posiadające wykształcenie średnie, zawodowe lub niższe 
• osoby powyżej 50 r.ż.  
• osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.  

       2.    Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym w Projekcie przewiduje się udział : 
- 41 osób długotrwale bezrobotnych; 
- 67 osób o niskich kwalifikacjach; 
- 33 osób powyżej 50 roku życia; 
- 9 osób niepełnosprawnych. 

 
§ 5 Rekrutacja 

 
1. Proces rekrutacji rozpocznie się w dniu 01.09.2016 roku i trwać będzie w sposób ciągły do 

momentu wyczerpania dostępnych miejsc. 
2. Partner Wiodący wraz z Partnerem nr 1 przeprowadzają rekrutację.  
3. O udziale w projekcie decydują wyniki rekrutacji.  

Pierwszy etap rekrutacji: przyjmowanie zgłoszeń w formie podpisanego przez Kandydata 
formularza zgłoszeniowego. 
Formularz można wypełnić w siedzibie jednego z Podmiotów prowadzących rekrutację  
do Projektu, korzystając z pomocy pracownika Projektu.  
Drugi etap rekrutacji: rozmowa rekrutacyjna połączona z wypełnieniem Kwestionariusza 
istotnych kompetencji wraz z oceną poziomu motywacji.  
Na podstawie zgłoszeń, zostanie stworzona lista uczestników zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie oraz lista rezerwowa. Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania się 
liczby miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona. 

4. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i 
oświadczeń o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie wszystkich danych na 
formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku 
osób z niepełnosprawnościami) w pierwszym dniu pierwszej formy wsparcia.  

5.  Kryteria rekrutacji:  
1) kwalifikowalność (przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
formalnych udziału w projekcie, wymienionych w paragrafie 4 Regulaminu) 
2) zgodność Indywidualnego Planu Działania z Projektem.  

6. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: bpe.biz.pl 
oraz u pracowników podmiotów prowadzących rekrutację do Projektu. 

7.  Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią: formularz zgłoszeniowy, oświadczenia 
uczestnika projektu 1 i 2, deklaracja uczestnictwa w  projekcie.  

8. Podmioty prowadzące rekrutację do Projektu zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu 
rekrutacji lub ogłoszenia dodatkowego terminu naboru w przypadku niewyłowienia spośród 
złożonych formularzy zgłoszeniowych wymaganej liczby uczestników. 

 
§ 5 Zasady udzielania wsparcia 

 
1. Wsparcie udzielane jest przez podmioty organizujące wsparcie: Partnera Wiodącego i Partnera 

nr 1. 



 
2. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do systematycznego i punktualnego uczęszczania  

na wszystkie zajęcia oraz ukończenia wszystkich form wsparcia zgodnie z zaplanowanym  
dla nich Indywidualnym Planem Działania. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do udziału w badaniach ewaluacyjnych projektu.  
4. Uczestnicy Projektu otrzymują zaliczenie danej formy wsparcia na podstawie obecności                                  

na co najmniej 80% zajęć, z wyjątkiem kursu zawodowego, którego formą zaliczenia jest 
obecność na co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu zewnętrznego 
przeprowadzonego po zakończeniu kursu.  

5. Wszystkie formy wsparcia dla Uczestników Projektu są bezpłatne.  
6. Efektem szkolenia/kursu zawodowego jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie 

kompetencji. Kursy i szkolenia o charakterze zawodowym w Projekcie zostaną zakończone 
uzyskaniem kwalifikacji, przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i 
walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła 
efekty uczenia się spełniające określone standardy.  

7. Projekt przewiduje refundację kosztów badań lekarskich Uczestników oraz zwrot kosztów 
zapewnienia opieki nad dzieckiem do 6 r.ż. (4 os.), na zasadach opisanych w Standardach 
realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy RPO WP 2014-2020, zgodnie z budżetem projektu. Szczegółowych informacji 
uczestnikowi projektu udzielą pracownicy organizatora wsparcia. 

8. W trakcie stażu oraz podczas szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium, na zasadach 
opisanych w Standardach realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa     
osób pozostających bez pracy RPO WP 2014-2020 i zgodnie z budżetem projektu. 
Szczegółowych informacji uczestnikowi  projektu udzielą pracownicy organizatora wsparcia. 

9. Warunkiem otrzymania stypendium w pełnej wysokości jest przepracowanie zaplanowanej 
liczby godzin lub udział w szkoleniu potwierdzony przez dostarczenie prawidłowo wypełnionej 
dokumentacji i wszystkich danych niezbędnych do dokonania wypłaty. 

10. W przypadku choroby Uczestnika Projektu (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), 
przysługuje stypendium w pełnej wysokości - zgodnie z harmonogramem. 

11. Wartość stypendium w niepełnej wysokości obliczane jest proporcjonalnie                        
do ilości godzin przepracowanej  lub udziału w szkoleniu. 

12. W przypadku konieczności rezygnacji z dalszego udziału w Projekcie, spowodowanej stanem 
zdrowia, uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć Podmiotowi organizującemu 
wsparcie  oświadczenie wydane przez lekarza o przeciwwskazaniach do kontynuacji 
uczestnictwa w Projekcie. 

13. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych lub podania przez uczestnika w jakimkolwiek dokumencie związanym 
z udziałem w Projekcie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, Uczestnik Projektu 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości sankcji finansowych nałożonych na 
Partnera Wiodącego, związanych z niekwalifikowanym udziałem uczestnika w projekcie z jego 
winy. 

14. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
karę umowną, o której mowa w ust. 12 w przypadku nałożenia na Partnera Wiodącego kar 
finansowych w jakikolwiek sposób związanych z przyczynami, o których mowa w ust. 12. 
 

§ 6 Proces monitoringu i oceny 
 

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu 
celem dokonania oceny skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu 
przeprowadzenia monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia 
informacji na temat rezultatów uczestniczenia przez nich w projekcie, w tym informowania  
o wszystkich miejscach zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie i dostarczania 



 
zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umowy oraz składania oświadczeń na temat miejsc 
zatrudnienia do 4 tygodni po opuszczeniu programu. 

2. Uczestnicy projektu mają prawo do zgłaszania swoich uwag i sugestii do podmiotu 
organizującego wsparcie: osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@bpe.biz.pl.  

                
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu (obecnie i w przyszłości) przez 
Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów, Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną przez 
nią instytucję oraz zostaje poinformowany o prawie do wglądu i poprawianiu swoich danych 
osobowych  oraz innych prawach wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych 
 z dnia  29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r. , poz. 922). 

2.  Uczestnik w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania Partnera Wiodącego  za pośrednictwem Podmiotu organizującego wsparcie  
o wszelkich zmianach w danych zawartych w jakichkolwiek dokumentach uczestnika 
związanych z jego udziałem  w projekcie. 

 
§8. Postanowienia końcowe 

 
1.  Zobowiązania uczestników względem Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów 

wynikające z udziału  w Projekcie przedawniają się z upływem 7 lat od dnia ich powstania. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Partner Wiodący 

i pozostali Partnerzy. 
3. Partner Wiodący i pozostali Partnerzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian 

 w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w formie pisemnej oraz 
publikowane na stronie internetowej. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie uczestnika projektu nr 1 

2. Oświadczenie uczestnika projektu nr 2 

3. Formularz zgłoszeniowy  

4. Deklaracja udziału w projekcie 
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