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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„OD NOWA” 

 

Numer konkursu: POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 
 

realizowanego w ramach I Osi priorytetowej: Osoby Młode na rynku pracy , Działanie 1.3 Wsparcie osób 
młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem uczestnictwa, określa warunki uczestnictwa w projekcie 

„OD NOWA” realizowanym przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna. 

2. Celem projektu jest wzrost zdolnosci do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min.  0   4  i 41M  spośród 

50 uczestników projektu  4  i 46M  - młodych do 2  r. . opuszczających zakłady karne lub areszty 

śledcze  do roku po opuszczeniu  z woj. mazowieckiego, którzy nie pracują ani nie uczestniczą w 

kształceniu ani szkoleniu  tzw. młodzie  NEE ) w tym 48 (4K i 44M) biernych zawodowo, 2M 

bezrobotnych, 1M długotrwale bezrob., 3M niepełnosprawnych i 30 osób  2  i 28M  o niskich 

kwali kacjach do ko ca 04.2018 r. poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i lub sta e oraz podjecie 

zatrudnienia przez min. 43  uczestników  w tym 17  os. niepełnosprawnych, 35  dłługotrwale 

bezrobotnych i 36% o niskich kwalifikacjach) 

3. Projekt jest realizowany przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawną z siedzibą w Warszawie, ul. 

Bagatela 13, 00-585 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093436,  REGON  012123650, NIP  

1180050200,  reprezentowaną  przez  Hannę  Polak - Wspólnika, zwanego dalej Organizatorem. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

§ 2 

1. W sprawach określonych Regulaminem uczestnictwa występuje Organizator. Do kontaktów  

z Uczestnikami/Uczestniczkami wyznaczony jest Kierownik projektu oraz Opiekun PAZ. 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Organizatorem a 

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 3 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01 listopada 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. na terenie 

województwa mazowieckiego.  

 

2. Organizator utworzył Biuro projektu, które znajduje się w Warszawie przy ulicy ul. Bagatela 13. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 4 

1. Wsparciem w ramach Projektu mo e zostać objęta osoba, która:  

a) jest osobą młodą w wieku 15-2  lat w chwili przystąpienia do Projektu; 

b) pozostaje bez pracy; 

c) nie uczestniczy w szkoleniu ani kształceniu  tzw. młodzie  NEE  ; 

d) opuściła zakład karny lub areszt śledczy nie dalej ni  do roku czasu przed przystąpieniem do 

Projektu; 

e) zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń/zaświadczeń. 

2. Grupa docelowa projektu liczy 50 osób, w tym 4 kobiety i 46 mę czyzn, w tym 48 osób biernych 

zawodowo  4 kobiety i 44 mę czyzn , 2 mę czyzn będzie bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie 

Pracy, w tym jeden długotrwale bezrobotny, ponadto 3 osoby będą niepełnosprawne a 30 będzie osób 

o niskich kwalifikacjach  w tym 2 kobiety i 28 mę czyzn). 

3. Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się w dniu udzielenia pierwszego wsparcia (Identyfikacja potrzeb 

oraz diagnoza mo liwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od 

rynku pracy  co nie uchybia wzajemnym obowiązkom stron wynikającym z umowy oraz deklaracji 

uczestnictwa obowiązującym od dnia zawarcia porozumienia.  

§ 5 

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:     

1. PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - Do P   będzie się mogła zgłosić os. wychodząca z zakł. 
karnego aresztu śledczego i w którym będzie udzielane ró nego rodz. wsparcie. W P   będzie mo na 
skorzystać z komputera z dost. do internetu, Opiekun P   będzie udzielał informacji o mo liwościach 
kształcenia, przysług. zasiłkach, pomagać w pisaniu ró nych dokumentów, nawiązywać kontakty z 
pracodawcami.  
W ramach P   będą realizowane następujące zadania obligatoryjnie dla wszystkich uczestników 
Projektu: 

a  Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza mo liwości w zakresie doskonalenia zawodowego w tym identyfikacja 
stopnia oddalenia od rynku pracy - efekt oprac. IPD - 6h/os. dla 50os. i dodatkowo 2h/os. dla 3 os. 
niepełnosprawnych - diagnoza syt. zawodowej, społecznej, rodzinnej i materialnej 

b) Trening kompetencji – warsztaty – 5gr. x śr.10 os. x 40 h/gr (5 dni x 8h)- działanie zespołowe, nauka 
zachowa  akceptowanych społecznie, komunikacja, nawiąz. kontaktów, autoprezentacja   

c) Poradnictwo zawodowe – warsztaty - 5gr x śr.10 os. - 40h/gr. Program: poruszanie się po r. pracy, zawody, 
formy zatrudnienia, w tym elast. formy zatrudnienia, tworzenie dokumentów aplikac., rozmowa 
kwalifikacyjna, usługi i instrumenty r. pracy, negocjacje, motywacja do poszukiw. zatrudn., planowanie 
kariery, podnoszenie uzupełnianie kompetencji i kwalif. zawodowych 

d) Pośrednictwo pracy – indywidalne - 50os. - 6h/os. - wybór zawodu zg. z kwali kacjami i kompetencjami, 
mo liwości zatrudnienia, przedstawienie of. pracy, opracowanie i wysłanie dok. aplikacyjnych, nawiązyw. 
kontaktów z pracodawcami 
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2. SZKOLENIA - Uczestnicy po obligatoryjnym wsparciu w ram. zad.1 w zale n. od potrzeb będą kierowani 
na zkolenie i lub sta . Dla os. wymag. wsparcia dodatk.-oferta kontynuow. nauki. 

Szkolenia odbędzie 40 osób  3  I 37M  spośród 50 ucz. proj., którzy na podst. przeprow. diagnozy będą 
wymagali skorzystania - szkol. zg. ze zdiagnozowanymi potrzebami ucz. (bilans. kompet.) oraz zdiagnozow. 
potrzebami r. pracy  oczekiw. pracodawców, zaw. de cyt.,of. pracy  co będzie odnosiło ich szanse 
zatrudnienia. Wszystkie szkol. ko czyły się będą egzaminem i uzyskaniem erty katu zaświadczenia 
potwierdzającego uzyskane kwali kacje-w tym na druku MEN. 

Rodzaje szkole : 

Spawacz MAG - gr 8os. -120 h/gr (30h teorii(T) i 90h praktyki(P)). Pr m.in.:wiadomości z zakresu pawania, 
BHP, materiałozn. i technol. metali, historia spaw., met. łączenia metali, rys.techniczny, podst. 
elektrotechniki, maszyny i urządz., metalurgia, przyg. materiałów, ćw.. Egz. i uprawn. Instytutu Spawalnictwa 

Kucharz I I II stopnia - 1gr x 12os. - 140h (42h T i 98h P) Pr m.in.: strukt. organiz. zakładu astronom., system 
H   P, proc. technologiczne w prod.  ywności, sporządz. potraw, obsł.kasy fiskalnej. 

Murarz - 1gr x 12os - 140h gr  32h   i 108h P  Pr m.in.: zag. ogólne i BHP, rys. zawodowy, układ. lementów, 
kształtow. spoin, układ. wiązania, cięcie elem., materiałoznawstwo, technol. robót murarskich, konstr. 
murowe. Osoby, które spełnią warunki dod. egz. Czeladniczy - Warsz. Izba RzemieślniczaW przypadku 
zapotrzeb.  wyniki IPD, zgłoszenie zatr. pracodawcy  mo liwość zmiany szkole . 

3. STAŻE - Dla 40  3  i37M  spośród 50 ucz., którzy wg diagnozy będą wymagali takiego wsparcia. 

Sta e 3 miesięczne w zawodach na stanowiskach zgodnych z potrzeb. i oczekiw. pracodawców  dostosow. do 
pracodawców i zgodn. z zawodami deficytowymi, ofertami pr. . Sta  na podstawie umowy (pracodawca-
organizator - sta ysta  zawierającej podstawowe warunki przebiegu sta u m.in. okres trwania, miejsce, 
stypendium, zakres obowiązków i uprawnie  stron, dane opiekuna sta ysty  Sta  wg programu 
przygotowanego przez pracodawcę w porozumieniu z organizatorem. Będzie uwzględniał pred. 
psycho zyczne i zdrowotne, poz. wykształcenia i kwalif. uczestnika. Sta  pod nadzorem opiekuna, który 
wprowadza sta ystę w zakres obowiązków i monitoruje realizację programu sta u. U pracodawców na ter. 
woj. mazowieckiego zgodnie z Europ. Ramą Jakości Praktyk i Sta y. 

§ 6 

W ramach wsparcia wskazanego w §5 uczestnikowi przysługuje: 

1. Refundacja kosztów dojazdu -  ma na celu zwrot poniesionych przez Uczestnika Uczestniczkę kosztów 

biletów lub kosztu dojazdu własnym samochodem, do wysokości maksymalnie:  

a) 15,00 zł za jeden dzie  uczestnictwa w: programie przewidzianym w ramach zadania PUNKT 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ oraz SZKOLENIA; 

b) 160,00 zł za miesiąc uczestnictwa w sta u  np. na podstawie: bilet miesięczny .  

Refundacja przekraczająca kwotę 15,00 zł dzie  i 160,00zł miesiąc będzie mo liwa, o ile pozwolą na to 

posiadane przez Organizatora środki finansowe. Refundacja przysługuje jedynie za dni obecności na 

szkoleniu w wymiarze min. połowy liczby godzin przewidzianych  w danym dniu. Podstawą refundacji jest 

odpowiedni wniosek, bilet miesięczny, faktura za bilety, bilety. 

Wzór wniosku jest dostępny w Biurze projektu i na stronie www.business-school.pl/odnowa 
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Przykład wyliczenia kosztów dojazdu na szkolenia: 

a) dojazd komunikacją – faktura za bilety jednorazowe lub bilety jednorazowe. Suma wszystkich 

biletów jednorazowych wykorzystanych na przyjazd z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji 

projektu = kwota do wypłaty, nie więcej ni  15 zł dzie  

b) dojazd komunikacją – bilet miesięczny  podstawą do wyliczenia jest faktura imienna za bilet). Kwota 

biletu miesięcznego 30 dni x liczba dni obecności Uczestnika na szkoleniu = kwota do wypłaty, nie 

więcej ni  160 zł na sta u 

2. Materiały dydaktyczne – na zajęcia: 

a) W ramach PUNKTU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – dla 50 uczestników  reningu kompetencji i 

warsztatów poradnictwa zawodowego: 2 skrypty, notatnik, długopis; 

b) W ramach S  OLEŃ – materiały szkoleniowe w ilości uzale nionej od rodzaju szkolenia, z tym,  e w 

ramach zało onych szkole  do przeprowadzenia przysługuje: 

Kucharz – skrypt; 

Murarz – skrypt; 

Spawacz MAG – skrypt, konspekt. 

 

3. Wyżywienie podczas zajęć grupowych, w tym w ramach zada : 

a) PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – podczas zajęć:  rening kompetencji i Poradnictwo zawodowe. 

W ramach ka dego dnia przysługuje: obiad z dwóch da , kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, 

przekąski, cukier, mleko.  

b) SZKOLENIA – w ramach ka dego dnia przysługuje bufet kawowy w składzie: kawa, herbata, ciastka, 

dodatki. Dodatkowo podczas szkole  Murarz i Spawacz MAG – dwudaniowy obiad.  

 

4. Materiały eksploatacyjne na SZKOLENIA, tj.  

a) Kucharz – produkty spo ywcze na zajęcia; 

b) Murarz – cement, cegły, pustaki itp. 

c) Spawacz MAG – rękawice, fartuchy, gaz spawalniczy, drut spawalniczy, blacha stalowa. 

 

5. Refundacja kosztów wszelkich egzaminów, w tym pa stwowych; 

6. Refundacja kosztów pracowniczych badań lekarskich; 

7. Stypendium szkoleniowe w trakcie szkole  zawodowych – 5,17 zł  za godzinę na rękę plus składki 

ZUS. 

8. Stypendium podczas staży zawodowych – 1363 zł  miesiąc na rękę plus składki  US. 

§ 7 

1. Rekrutację Uczestników Uczestniczek prowadzi Pracownik ds. rekrutacji.  

 

Nabór  rozpocznie się 01.11.2016 r. i będzie prowadzony do 30.06.2017 r. 

Rekrutacja Uczestników Uczestniczek jest prowadzona dwuetapowo: Etap 1 naboru – 11.2016 – 01.2017, 

Etap 2 naboru – 05-06.2017. 

W miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie przyjmowani będą nowi uczestnicy spośród 

kandydatów z listy rezerwowej.  
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§ 8 

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie i zło enie formularza zgłoszeniowego wraz z 

załącznikami  dołączonymi do Regulaminu rekrutacji Uczestników . Dokumenty dostępne są na stronie 

www.business-school.pl/odnowa oraz w Biurze projektu.  

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi  ałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników.  
 

§ 9 
Proces rekrutacji Uczestników będzie realizowany etapami, podczas których dokonana zostanie ocena 

formalna, podstawowa, merytoryczna i uzupełniająca - na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji 

– w tym w zakresie zasad pierwsze stwa udziału w Projekcie.  
 

§ 10 

1. Po uko czeniu wybranego szkolenia/programu i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu 

Uczestnik/Uczestniczka otrzyma od organizatora szkolenia zaświadczenie i/lub certyfikat potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji lub i zaświadczenie o uzyskaniu sta u.  

2. Warunkiem uko czenia poszczególnych zada  jest co najmniej 80% frekwencja na zajęciach grupowych i 

100  frekwencja na zajęciach indywidualnych oraz pozytywny wynik egzaminów przewidzianych 

programem szkolenia. Uczestnik Uczestniczka, który uko czy szkolenie otrzyma certyfikat i zaświadczenie 

uko czenia. Brak uczestnictwa w wymaganej liczbie godzin szkoleniowych bez dostatecznego 

usprawiedliwienia będzie traktowany jako naruszenie warunków uczestnictwa w projekcie z winy 

Uczestnika.  

3.  ajęcia będą się odbywały w Warszawie lub miastach powiatowych woj. mazowieckiego, w tym zajęcia 

indywidualne od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych z uczestnikami; grupowe – w dni 

robocze, 6 - 8h dziennie, w przedziale czasowym 08.00 - 18.00.  

§ 11 

Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek: 

 

1. Regularnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach, co potwierdzać będzie własnoręcznym podpisem 

składanym na właściwej liście obecności. 

2. Potwierdzić własnoręcznym podpisem otrzymanie materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych. 

3. Potwierdzać ka dorazowe otrzymanie posiłku.  

4. Brać czynny udział w spotkaniach indywidualnych, grupowych oraz szkoleniu (w przypadku 

skierowania), a w szczególności uczestniczyć w ćwiczeniach, realizować wyznaczone zadania wg 

przekazanego uczestnikowi harmonogramu zajęć. Przystępując do projektu uczestnik wyra a zgodę na 

uczestniczenie w zajęciach w dniach wskazanych przez Organizatora. 

5. Wziąć udział w egzaminie ko cowym, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym.  

6. Przedstawić dokumenty niezbędne do obliczenia i wypłacenia zwrotu kosztów dojazdu.  
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7. Wypełnić i zło yć w Biurze projektu dokumenty niezbędne do realizacji sta u.  

8. Uczestniczyć w 3-miesięcznym sta u zawodowym, zgodnym z kierunkiem uko czonego szkolenia w 

przypadku skierowania.  

9. Wypełniać przedstawione przez personel projektu dokumenty, mające na celu dokumentowanie 

prawidłowego przebiegu realizacji projektu.  

10. Wypełniać przedstawione narzędzia monitoringu i ewaluacji celem dokonania oceny jakości i 

efektywności udzielanego wsparcia.  

11. Podać zakres danych związanych z sytuacją rodzinną, społeczną i prawną – zgodnie z wymaganym 

minimalnym zakresem danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego systemu informatycznego 

SL2014 w zakresie uczestników projektów. 

12. Poinformować do 4. tygodni po zako czeniu udziału w projekcie o otrzymaniu oferty pracy, kształcenia 

ustawicznego  ciągłego , przygotowania zawodowego, sta u lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji. 

13. Dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia do 3. miesięcy od zako czenia 

udziału w projekcie. 

§ 12 

Organizator ma obowiązek: 

1. Zapewnienie Uczestnikom Uczestniczkom odpowiednią infrastrukturę lokalową i techniczną do 

prowadzenia zajęć. 

2. Zapewnienia kadry trenerskiej o kwalifikacjach odpowiednich do rodzaju i zakresu wsparcia. 

3.  apewnienia wy ywienia Uczestnikom Uczestniczkom zajęć grupowych.  

4.  apewnienia Uczestnikom Uczestniczkom materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych adekwatnych 

do szkolenia.  

5. Zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom wsparcia w postaci stypendium w granicach i na warunkach 

tu wskazanych. 

6. Wydania Uczestnikom Uczestniczkom zaświadcze  i certyfikatów w przypadku spełnienia warunków do 

ich uzyskania.  

7. Monitorowania jakości i efektywności wsparcia.  

8. Pomocy w podejmowaniu działa  zmierzających do podjęcia zatrudnienia 

§ 13 

Do chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia  tj. identyfikacji potrzeb oraz diagnozy) 

Uczestnik Uczestniczka mo e zrezygnować z udziału w projekcie poprzez niezwłoczne zło enie pisemnej 

informacji w Biurze projektu. Po podpisaniu umowy Uczestnik Uczestniczka mo e zrezygnować: 

1. W ka dej chwili z powodów zdrowotnych Uczestnika Uczestniczki – bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów; Uczestnik Uczestniczka jest zobowiązany a przedstawić orzeczenie lekarskie 

stwierdzające brak mo liwości kontynuowania udziału w projekcie. 
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2. W ka dej chwili z innych przyczyn ni  wymienione w punkcie 1. pod warunkiem pokrycia przez 

Uczestnika Uczestniczkę kosztów realizacji projektu w przeliczeniu na 1 osobę, tj. kwoty 16.306,94 zł 

 słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), co stanowi 

równowartość kosztów wyszkolenia ka dego z Uczestników w przeliczeniu na jedną osobę. Na wniosek 

Uczestnika/Uczestniczki, w uzasadnionych przypadkach, Organizator mo e odstąpić od  ądania zapłaty 

wskazanej kwoty lub ustalić ni szą jej wartość.  

§ 14 

1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę z chwilą podjęcia 

zatrudnienia w myśl poni szych zasad:  

 podpisze umowę o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu na okres minimum 3 miesięcy,  

 podpisze umowę cywilnoprawną na okres minimum 3. pełnych miesięcy, a wartość umowy będzie 

stanowiła minimum trzykrotność minimalnego wynagrodzenia,  

 w wypadku podpisania umowy o dzieło krótszej ni  3 miesiące wartość umowy będzie równa lub 

wy sza trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,  

 zało y własną działalność gospodarczą i udokumentuje jej prowadzenie przez okres minimum trzech 

pełnych miesięcy. 

2. Wypowiedzenie umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 1, nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów 

związanych z udziałem Uczestnika/Uczestniczki w projekcie.  

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady na lata 2014-2020 wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w 

szczególności  odeksu  ywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. 

§16 

 

Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu, tj. od 01 listopada 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

oraz do 3. miesięcy po jego zako czeniu z uwagi na rozliczanie wska nika efektywności zatrudnieniowej. 

Obowiązywanie regulaminu mo e ulec przedłu eniu w przypadku zmiany okresu realizacji projektu. 

 

 

Regulamin przygotował:     Regulamin zatwierdził: 
 
 

………………………………………….     ………………………………………….. 

 


