
 

 

 

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO  

w ramach projektu „Młodzi aktywni na Śląsku” nr POWR.01.02.01-24-0034/17 
  

I) Informacje ogólne   

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium 

szkoleniowego i stażowego w ramach projektu „Młodzi aktywni na Śląsku” nr 

POWR.01.02.01-24-0034/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku 

pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Stypendia są finansowane ze środków projektu „Młodzi aktywni na Śląsku” nr 

POWR.01.02.01-24-0034/17.  

3. Projekt realizowany jest przez PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone z siedzibą 

przy ul. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz.  

4. Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.10.2019r.   

5. Biuro Projektu „Młodzi aktywni na Śląsku” mieści się pod adresem: ul. Wita 

Stwosza 3, 40-036 Katowice.  

6. Stypendia wypłacane będą na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie oraz 

Standardach udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk 

zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO 

WER 2014-2020” (Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-

IP.13-24-001/17 w ramach PO WER 2014-2020). 

 

II) Stypendium szkoleniowe  

1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w 

niniejszym regulaminie przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w 

szkoleniach zawodowych: 

a) szkolenie zawodowe: 

 Rachunkowość - w wysokości maksymalnej 665,00 zł netto za cały kurs (100 h), 

tj. 6,65 zł za godzinę. 

 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - w wysokości maksymalnej 

598,50 zł netto za cały kurs (90 h), tj. 6,65 zł za godzinę. 

 Fryzjer - w wysokości maksymalnej 1064,00 zł netto za cały kurs (160 h), tj. 6,65 

zł za godzinę. 

 Kosmetyczka - w wysokości maksymalnej 1 330,00 zł netto za cały kurs (200 h), 

tj. 6,65 zł za godzinę. 

 Kelner/Barman - w wysokości maksymalnej 532,00 zł netto za cały kurs (80 h), tj. 

6,65 zł za godzinę. 

 Przedstawiciel handlowy - w wysokości maksymalnej 199,48zł netto za cały kurs 

(15 h), tj. 6,65 zł za godzinę. 

b) szkolenia branżowych umiejętności językowych: 

 język angielski - w wysokości maksymalnej 798,00 zł netto za cały kurs (120 h), 

tj. 6,65 zł za godzinę. 



 

 

 

 język niemiecki - w wysokości maksymalnej 798,00 zł netto za cały kurs (120 h), 

tj. 6,65 zł za godzinę. 

2. Powyższa kwota może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany wysokości stawki 

na ubezpieczenia społeczne.  

3. Stypendium szkoleniowe przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Do dochodu nie wlicza się kwoty danego stypendium.  

4. Wnioskodawca w celu weryfikacji informacji uzyskanych od Uczestnika o 

wysokości dochodu w rodzinie, może przyjmować od Uczestników projektu 

odpowiednie dokumenty w tym „Oświadczenie o wysokości dochodu na 

osobę w rodzinie”.  

5. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego1:                                                       
a) podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,   

b) podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,  

c) nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

W związku z powyższym realizator, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi 

Uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki na 

podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu „Oświadczenie 

osoby pobierającej stypendium”.  

5. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których 

Uczestnik Projektu był obecny. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są 

listy obecności na poszczególnych zajęciach.   

                                                                 
1
 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 1998 r. 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.  

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. 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 finansowych 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 późo. zm.).  

 



 

 

 

 

I. Stypendium stażowe  

1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w 

niniejszym regulaminie, za staż zawodowy odbywany w ramach projektu „Młodzi 

aktywni na Śląsku” przysługuje stypendium stażowe. Stypendium stażowe 

przyznawane jest miesięcznie – w maksymalnej kwocie 997,4 zł netto za każdy 

pełny miesiąc. Powyższa kwota może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne.   

2. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:  

a) podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

b) podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,  

c) nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

3. W związku z powyższym realizator, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi 

Uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki na 

podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu „Oświadczenie 

osoby pobierającej stypendium”.  

4. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, dni wolne 

ustawowo, dni wolne, które przysługują uczestnikowi w wymiarze 2 dni za każdy 

pełny miesiąc odbywania stażu oraz nieobecności z powodu choroby 

(udokumentowane zwolnieniem lekarskim). Dni wolne są udzielane na pisemny 

wniosek Uczestnika Projektu. W przypadku nie wykorzystania przysługujących dni 

wolnych w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent z 

tego tytułu. Uczestnikowi Projektu nie przysługuje urlop okolicznościowy. 

Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności.   

II. Warunki wypłaty stypendiów  

1. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym zostanie wypłacone w 

terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończy się 

realizacja szkolenia zawodowego, po uprzednim zweryfikowaniu list obecności na 

zajęciach.  

2. Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 15 dnia miesiąca następującego po 

każdym miesiącu odbywania stażu, po dostarczeniu realizatorowi list obecności.   

3. Wypłaty zostaną przekazane na wskazany w oświadczeniu przez Uczestnika 

Projektu rachunek bankowy. Realizator nie dopuszcza innej możliwości 

przekazania wypłat stypendium.  

4. Realizator zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium,  

w momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym.  

W powyższej sytuacji, wypłaty stypendium zostaną uregulowane niezwłocznie po 

otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej.  

5. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty 

stypendiów, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek realizatora 

środków na realizację projektu „Młodzi aktywni na Śląsku”.  

6. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego przez Uczestnika 

Projektu:  

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,  



 

 

 

b) prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium” 

(załącznik nr 1 do regulaminu),  

c) w wypadku stypendium szkoleniowego wypełnienie „Oświadczenie o 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie” (załącznik nr 2 do regulaminu) 

oraz nieprzekroczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy 

społecznej,   

d) Oświadczenie osoby pobierającej stypendium powinno zawierać dane 

o stanie faktycznym, w przypadku zmian tych danych Uczestnik jest 

zobowiązany niezwłocznie przesłać informację aktualizującą.   

7. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty będą podstawą do wypłaty 

stypendium szkoleniowego i stażowego.  

V) Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje od 01.03.2018 r. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu wypłaty stypendium szkoleniowego i 

stażowego w ramach projektu „Młodzi aktywni na Śląsku” należy do 

Kierownika Projektu. 

3. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji 

zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej projektu: http://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne.  

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium.  

2. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie  
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