
 

 

 

  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ”  

  

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego 

na terenie województwa mazowieckiego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2  „Wsparcie osób młodych  na 

regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane  z Europejskiego 

Funduszu Społecznego” numer projektu POWR.01.02.01-14-0048/20). 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację po DRUGIE. 

3. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) w wieku 15-29 lat 

z obszaru województwa mazowieckiego z grupy NEET, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy 

poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych obejmującej instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako 

konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem w okresie 01.2021-06.2022. 

 

§2  

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:   

 

Organizator – Lider projektu – Fundacja po DRUGIE, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa; mail: 

fundacja@podrugie.pl (adres do korespondencji); 

 

Biuro Projektu – Fundacja po DRUGIE, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa; czynne od poniedziałku do 

piątku, godz. 09:00-17:00; 

 

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

  

Projekt – zadanie pod nazwą „Z Powerem w przyszłość” realizowane  w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 

r., w ramach którego przewidziano następujące wsparcie obligatoryjne dla każdego Uczestnika/Uczestniczki:  

 

 poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) 

polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnoza możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowe  w tym identyfikacja statusu oddalenia od rynku pracy osób młodych; 

 w zależności od wskazań w IPD co najmniej szkolenie zawodowe lub staż.   

 

Grupa docelowa – 60 os. (33K, 27M) w wieku 18-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami2, zamieszkujące/pracujące 

zgodnie z kodeksem cywilnym (KC) w woj. mazowieckim, w tym osoby:  

1. Należące do grupy NEET, 

1) Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 

nie pracuje(tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w 

                                                           
2 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego.    



 

 

 

kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym3 rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych 

w trybie dziennym) i 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). 

 

Z udziału projekcie wyłączone są osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w 

poddziałaniu 1.3.1 POWER.4   

 

Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału  w projekcie „Z Powerem w przyszłość” 

wegług zasad określonych  w niniejszym Regulaminie.  

 

Uczestnik/Uczestniczka – Kandydat/Kandydatka, który/a po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie 

został/a zakwalifikowany/a i rozpoczął/rozpoczęła udział  w Projekcie.  

 

Uczestnik/Uczestniczka rezerwowy/-a – osoba znajdująca się na liście rezerwowej uczestników projektu, 

spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §4.II Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej uczestników 

ma prawo wejścia na listę podstawową uczestników w przypadku zwolnienia się na niej miejsca. 

 

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania 

urzędzie pracy. 

 

Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. 

nie pracuje i nie jest bezrobotna). 

Rozróżnienie pomiędzy statusem osoby bezrobotnej a biernej zawodowo będzie dokonywane w procesie 

rekrutacji na podstawie dokumentów (np. potwierdzenie rejestracji w urzędzie pracy) jak i postawy potencjalnego 

uczestnika projektu tj. identyfikując stopień oddalenia danej osoby od rynku pracy, jej gotowość do podjęcia pracy 

i zaangażowanie w poszukiwanie zatrudnienia kwalifikujemy osobę do danej kategorii. 

 

 Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa: 

a) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z 

przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; b) osoby, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; c) osoby przebywające w pieczy 

zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej;   

                                                           
3 Kształcenie stacjonarne - Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie 
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 
4 Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET z następujących grup docelowych: osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po 
opuszczeniu instytucji pieczy), osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po 
opuszczeniu), osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu), 
osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), matki przebywające w domach 
samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakład poprawczy lub 
schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w 
zakładzie), imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, 
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup 
docelowych.    



 

 

 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. poz. 382, 

z późn. zm.);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 

których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886, z 

późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia;  

g) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.);  

h) osoby niesamodzielne, tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego;  

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów na lata 2014 – 

2020;  

j) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, 

którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. 

 

 

Komisja Rekrutacyjna – komisja składająca się z co najmniej 2 osób będących przedstawicielami Organizatora – 

odpowiada za prawidłowe zakwalifikowanie Kandydatów/Kandydatki do Projektu.  

  

§3  

ZASADY FINANSOWANIA  

 

1. Uczestnictwo w Projekcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

2. Udział w Projekcie jest nieodpłatny.  

  

§4 

 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

 

I. Informacje ogólne 

  

1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.  

2. Rekrutacja jest prowadzona od 1 stycznia 2020 roku.   

3. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona (60 Uczestników z grupy docelowej).  

4. W celu zgłoszenia się do udziału w Projekcie Kandydat/Kandydatka musi przedstawić następujące dokumenty:  

a) Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami,  

b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument poświadczający stan zdrowia 

Kandydata/Kandydatki potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnością.  

c) Zaświadczenia dotyczące określenia statusu Uczestnika/Uczestniczki na rynku pracy. 



 

 

 

5. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane osobiście w Biurze Projektu a także pocztą na wskazany w 

Regulaminie adres korespondencyjny.   

6. Nie dopuszcza się możliwości przesyłania dokumentów w formie elektronicznej (e-mail, fax). 

7. Dokumenty rekrutacyjne muszą być: 

a. wypełnione w języku polskim, 

b. wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie, 

c. podpisane we wszystkich wskazanych polach, 

d. złożone w wersji papierowej zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora, 

e. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w Punkcie 

Przyjmowania Zgłoszeń. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania 

poprzez kontakt e-mail: fundacja@podrugie.pl  

8. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.   

9. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

  

II. Kryteria uczestnictwa w Projekcie  

 

1. Projekt jest adresowany do 60 osób (33K, 27M), które zarówno w dniu zgłoszenia,  jak i w momencie 

rozpoczęcia udziału w Projekcie, łącznie spełniają następujące kryteria formalne:  

 

 wiek 18 – 29 lat,  

 miejsce zamieszkania/pracy (zgodnie z KC) na terenie woj. mazowieckiego,  

 status osoby NEET, tj. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 

trzy warunki: nie pracuje(tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w 

kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym5 rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w 

trybie dziennym) i 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). 

 

  

  

2. W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących  ze względu na trudniejszą 

sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:  

 

 osoba o niskich kwalifikacjach (10 punktów), 

 osoba opiekująca się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (8 

punktów), 

 osoba z niepełnosprawnością (10 punktów), 

 osoba, która była uczestnikiem projektu dotyczącego włączenia społecznego i walki z ubóstwem w 

ramach celu tematycznego 9 RPO (15 punków).  

 

 

 

 

                                                           
5 Kształcenie stacjonarne - Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie 
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

mailto:fundacja@podrugie.pl


 

 

 

III. Etapy rekrutacji  

 

1. Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie będzie prowadzony od 1 stycznia 2020 r.   

2. Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie  i czytelnie 

wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych osobiście, pocztą  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(skany podpisanych dokumentów). Osoba przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie umieszcza na formularzu 

zgłoszeniowym datę wpływu zgłoszenia.  

3. W przypadku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu oryginałów tychże dokumentów, 

najpóźniej w dniu otrzymania pierwszego wsparcia w projekcie.  

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Kandydatów/Kandydatki do Projektu dokonując kolejno:  

a) oceny formalnej:  

• kompletność złożonych dokumentów i danych (czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych 

pól, czytelne podpisy, kompletność wymaganych dokumentów),  

• kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń  w zakresie 

kryteriów formalnych.  

b) oceny merytorycznej: zgodnie ze wskazaną w Regulaminie punktacją w zakresie kryterów premiujących.  

5. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria formalne, które uzyskają 

największą liczbę punktów – z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji Projektu dotyczących struktury 

grupy docelowej.   

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów dodatkowych przez Kandydatów/Kandydatki, 

pierwszeństwo będą miały kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.  

7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie, ale spełniające kryteria formalne zostaną wpisane na listę 

rezerwową (w kolejności liczby uzyskanych punktów), która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji 

Uczestnika/Uczestniczki z listy podstawowej,  z zastrzeżeniem, że osoba rezygnująca zgłosi ten fakt w terminie 

krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia – „Identyfikacja potrzeb”.  

8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz wpisane na listę rezerwową zostaną powiadomione o tym 

fakcie telefonicznie i/lub mailowo w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.   

9. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie staną się Uczestnikami/Uczestniczkami pod warunkiem 

podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie i wzięcia udziału w pierwszej formie wsparcia.  

11. Za działania rekrutacyjne odpowiedzialny jest Kierownik projektu oraz Asystent projektu.  

12.   Kandydatorm/Kandydatkom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji. 

13. Z przebiegu procesu rekrutacji zostaną sporządzone przez Lidera protokoły. 

 

  

§5 

WSPARCIE UCZESTNIKÓW 

 

1. Głównym założeniem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób młodych do 29 r.ż., w celu 

poprawy ich bieżącej sytuacji na rynku pracy.  

2. W ramach Projektu realizowane będzie wsparcie dla 60 osób, które nabędą kwalifikacje lub kompetencje, 

umożliwiające poprawę sytuacji na rynku pracy.  

3. Uczestnicy/Uczestniczki zostaną objęci wsparciem obejmującym następującą ścieżkę, dostosowaną do 

zdiagnozowanych potrzeb: 

 



 

 

 

 identyfikacja potrzeb - indywidualny plan działania (IPD),  

 pośrednictwo pracy,  

 szkolenia zawodowe,   

 staż zawodowy, 

 inne formy wsparcia niezbędne dla realizacji celu Projektu, zgodne z identyfikacją potrzeb 

Uczestnika/Uczestniczki i możliwościami projektowymi względem kwalifikowalności poniesionych 

kosztów przez Beneficjenta. 

 

 

4. Działania realizowane wobec Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu:  

 

a) Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania 

Indywidualnego Planu Działania; 

b) Opracowanie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU DZIAŁANIA, który określi kierunek i rodzaj działań 

niezbędnych dla aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki; 

c) Realizacja instrumentów o charakterze edukacyjnym, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub 

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy – kursy i szkolenia zawodowe; doradztwo zawodowe i 

pośrednictwo pracy o charakerze obligatoryjnym. 

d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, umożliwiające powrót na rynek pracy; 

e) Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia  indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do 

życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; 

f) INNE działania zgodne z IPD. 

 

5. Szczegółowe zasady dotyczące szkoleń i staży zostały zawarte w odrębnej umowie zawieranej z 

Uczestnikiem/Uczestniczką (wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). 

 

§6  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU  

 

1. Uczestnikom/Uczestniczkom zapewnione zostaną:   

a) materiały szkoleniowe,   

b) zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich form wsparcia, szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu 

określone zostały § 7,  

c) stypendium szkoleniowe 

i Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie 

wynosi 120% zasiłku1, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy opromocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy2, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 

godzin. 

ii  Wprzypadku niższego miesięcznego wymiaru 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 opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

d) zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, 

e) stypendium stażowe: 



 

 

 

i W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 

80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

2. Uczestnicy/Uczestniczki mają prawo do otrzymywania od Organizatora na bieżąco wszelkich informacji 

mających wpływ na ich udział w Projekcie.  

3. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do:   

a) podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji,  

b) podpisania i przekazania Organizatorowi umowy uczestnictwa w Projekcie wraz  z załącznikami,   

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,   

d) potwierdzania obecności na szkoleniu poprzez podpis na liście obecności, składany każdego dnia 

szkolenia/indywidualnych spotkań,  

e) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych,  

f) informowania Organizatora (mailowo bądź telefonicznie) o planowanych nieobecnościach,   

g) obecności na minimum 80% zajęć,  

h) przystąpienia do egzaminu kończącego szkolenie,  

i) w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie przekazania Organizatorowi danych dotyczących 

sytuacji na rynku pracy,   

j) W ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie przekazania Organizatorowi danych dotyczących 

zatrudnienia.  

4. O nieobecności w danym dniu szkoleniowym Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna poinformować 

Organizatora osobiście lub telefonicznie najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć  w danym dniu.  

5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest potwierdzić podpisem odbiór materiałów szkoleniowych.  

6. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych  od 

Uczestników/Uczestniczek, zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie ustalonym z 

Organizatorem.  

  

§ 7  

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU  

 

1. Uczestnikom/Uczestniczkom w ramach wszystkich form wsparcia wymienionych §5, przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.  

2. Zwroty kosztów dojazdu, o których mowa w ust. 1, będą dokonywane po ich udokumentowaniu. Przez 

udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd:  

a) w przypadku dojazdu Uczestnika/Uczestniczki środkami komunikacji publicznej potwierdzone biletami 

za dni, w których odbywają się spotkania na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania 

Uczestnika/Uczestniczki, a miejscem odbywania danej formy wsparcia i z powrotem, zawierającymi 

datę, cenę oraz trasę dojazdu, a także potwierdzenie obecności własnoręcznym podpisem na liście;  

b) w przypadku dojazdu Uczestnika/Uczestniczki projektu prywatnym samochodem dopuszcza się 

możliwość refundacji kosztów do wysokości jaką poniósłby Uczestnik/Uczestniczka, gdyby korzystał z 

najtańszego środka komunikacji publicznej na tej trasie. Konieczne jest wówczas przedstawienie przez 

Uczestnika/Uczestniczkę oświadczenia wystawionego przez przewoźnika w odniesieniu do ceny biletu 

obowiązującego na danej trasie, a także potwierdzenie obecności na szkoleniach własnoręcznym 

podpisem na liście. Wydatki kwalifikowane są do wysokości ceny biletu najtańszego transportu 

publicznego na danej trasie (jeśli Uczestnik/Uczestniczka projektu poniósł/poniosła wydatki w wysokości 

równej lub wyższej niż cena biletu) lub do wysokości faktycznie poniesionych kosztów jeśli 

Uczestnik/Uczestniczka projektu udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej niż cena biletu.   



 

 

 

c) maksymalna wysokość zwrotu kosztów dojazdu w obie strony za dzień na poszczególne formy wsparcia 

wynosi:  

 

 Indywidualny Plan Działania – do 20 zł/dzień  

 Szkolenia – do 20 zł/dzień  

 Staże – do 150 zł/miesiąc 

 Pośrednictwo pracy – do 20 zł/dzień  

 

3. W przypadku biletów długoterminowych (np. tygodniowych, miesięcznych):  

a) bilet musi być imienny,  

b) termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia,  

c) gdy szkolenie, nie jest realizowane w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia, koszty biletu 

okresowego kwalifikowane są proporcjonalnie w stosunku do faktycznej liczby dojazdów 

Uczestnika/Uczestniczki na miejsce realizacji szkolenia w okresie, którego dotyczy bilet.6  

d) W przypadku braku biletu okresowego na staż koszty kwalifikowane są proporcjonalnie  w stosunku do 

faktycznej liczby dojazdów Uczestnika/Uczestniczki na miejsce realizacji stażu w okresie, którego dotyczy 

bilet  

4. Uczestnik/Uczestniczka starający/a się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku o 

zwrot kosztów dojazdu (stanowiącego załącznik nr 4 umowy uczestnictwa) wraz  z biletami komunikacji 

publicznej.  

5. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje Uczestnikowi/Uczestniczce za czas nieobecności na danej formie 

wsparcia.  

6. Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia/nieczytelności, Organizator na ich 

podstawie nie zwróci środków finansowych.   

7. Weryfikowana będzie zgodność daty biletu z dokumentem potwierdzającym obecność  na listach obecności.  

8. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji prawidłowości przedłożonych dokumentów i ich zgodności z 

listą obecności jednorazowo, po zakończeniu danej formy wsparcia, na wskazany przez  

Uczestnika/Uczestniczkę numer rachunku bankowego  

9. Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Uczestnika/Uczestniczki prosząc o 

dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.   

10. W przypadku niedostarczenia przez Uczestnika/Uczestniczkę pełnej dokumentacji wymaganej do 

prawidłowego rozliczenia kosztów dojazdu lub niespełnienia innych warunków określonych  w Regulaminie, 

wypłata zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia, pomniejszona przez Organizatora lub całkowicie 

anulowana.  

11. Uczestnik/Uczestniczka ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany  do respektowania 

niniejszych zasad zwrotu kosztów dojazdu.  

12. W sprawach nieuregulowanych dotyczących zwrotu kosztów dojazdu decyduje Organizator  w porozumieniu 

z Instytucja Pośredniczącą.  

13. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany zasad zwrotu kosztów dojazdu w przypadku dostosowania go do 

wytycznych związanych z realizacją Projektu.   

  

  

                                                           
6 Np. koszt biletów długoterminowych rozliczany będzie odpowiednio za czas trwania zajęć (koszt biletu miesięcznego / 30 dni x ilość dni 
zajęć, na których obecny był/-a Uczestnik/Uczestniczka)  



 

 

 

§ 8 

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ/ DZIECKIEM  

1. Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/ lub osobą zależną dotyczy jedynie 

niniejszych form wsparcia oferowanych w ramach Projektu:  

 Szkolenia  

2. Staże  

3. Użyte sformułowania:  

 Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona 

więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą w projekcie,  

 Dziecko do lat 7.  

4. Uczestnik/Uczestniczka może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem  w okresach, 

w których korzystała z form wsparcia określonych w punkcie 1.  

5. Refundacja kosztów opieki może być dokonana w wysokości nieprzekraczającej:  

a) kwoty 20 zł brutto /1 godz. (liczba godzin uczestnictwa x stawka godzinowa) w przypadku szkoleń  

b) kwoty 423,90 zł za każdy miesiąc w przypadku realizacji stażu.   

6. Organizator zastrzega możliwość odmowy wypłaty tych kosztów osobom, dla których wyczerpią się środki 

przewidziane w projekcie  

7. Zwrot kosztów może być niższy niż kwota wnioskowana przez uczestnika projektu.  

8. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną nie zawierający kompletu dokumentów lub 

nieprawidłowo wypełniony, będzie rozpatrzony negatywnie i zwrot nie będzie wypłacany  

9. Za koszt opieki uznaje się:  

 Koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku, domu opieki lub innej placówce, instytucji opiekuńczej 

uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, Uczestnik szkolenia lub innej 

formy wsparcia korzysta z opieki zapewnionej przez instytucję uprawnioną do sprawowania opieki nad 

dziećmi lub instytucję świadczącą usługi opiekuńcze - dowodem poniesienia wydatku będzie opłacona 

faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. 

Koszt opieki wskazany na fakturze lub innym dokumencie księgowym powinien dotyczyć okresu 

uczestnictwa osoby korzystającej z ww. formy opieki w szkoleniu lub innej formie wsparcia. W związku 

z powyższym wysokość refundacji poniesionych kosztów na opiekę będzie proporcjonalna do liczby 

godzin (dni) szkolenia lub innej formy wsparcia, w których dany uczestnik brał udział. Wyjątkowo, w 

przypadku braku możliwości rozliczenia tych kosztów za okres faktycznego uczestnictwa w formie 

wsparcia w projekcie, za koszt kwalifikowalny Organizator projektu uznać całkowitą kwotę dokumentu 

księgowego obejmującego okres, za który został wystawiony tj. miesiąc.  

 Koszty wynikające z umów cywilno-prawnych np. z opiekunkami (z wyłączeniem osób blisko 

spokrewnionych z Uczestnikiem/Uczestniczką, jego dzieckiem lub osobą zależną pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym). Wymienione umowy, o ile wymagają tego przepisy prawa, 

zależnie od ich rodzaju, pociągają za sobą konieczność zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz 

odprowadzenia wymaganych składek. Informacje należy uzyskać we właściwym dla siebie Urzędzie 

Skarbowym i Oddziale ZUS.  

10. Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście (oryginały lub kopie potwierdzone  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika Biura Projektu) w celu ubiegania się o refundacje kosztów opieki nad dzieckiem 

do lat 7 i/ lub osobą zależną:  

a) Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem – stanowi załącznik nr 5 do Umowy 

uczestnictwa w Projekcie,  

b) akt urodzenia dziecka/ dzieci (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, wyłącznie 

przy składaniu pierwszego wniosku),  



 

 

 

c) dokument potwierdzający stan zdrowia osoby zależnej, np. orzeczenie o niepełnosprawności (w 

przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną),  

d) Uczestnik/Uczestniczka szkolenia lub innej formy wsparcia korzysta z opieki zapewnionej przez instytucję 

uprawnioną do sprawowania opieki nad dziećmi lub instytucję świadczącą usługi opiekuńcze dowodem 

poniesienia wydatku będzie opłacona faktura lub inny dokument księgowy  o równoważnej wartości 

dowodowej wraz z dowodami zapłaty.   

e) Uczestnik/Uczestniczka szkolenia lub innej formy wsparcia korzysta z opieki zapewnionej przez osobę 

zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej np. opiekunkę, wymagana  jest potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Uczestników/Uczestniczki Projektu kopia umowy cywilnoprawnej z 

opiekunem zawierająca informację za jaki okres obowiązuje tak, aby można było zidentyfikować stawkę. 

Z w/w umowy wynikać musi, że dotyczy ona sprawowania opieki w czasie uczestnictwa przez uczestnika 

w formach wsparcia w ramach Projektu. Do umowy dołączyć należy rachunek za okres sprawowania tej 

opieki (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP). Zwracane będą wyłącznie koszty 

wynikające z legalnych umów cywilnoprawnych np. z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko 

spokrewnionych z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu lub jego dzieckiem).  

11. Uczestnik/Uczestniczka projektu musi złożyć oddzielne wnioski o zwrot kosztów opieki  nad dzieckiem na 

każdą formę wsparcia (szkolenia, staże).  

12. Zwrot kosztów opieki nastąpi po weryfikacji poprawności złożonego wniosku  wraz z wymaganymi 

dokumentami oraz weryfikacji obecności Uczestnika/Uczestniczki podczas form wsparcia realizowanych w 

ramach Projektu na podstawie list obecności, na rachunek bankowy Uczestnika/Uczestniczki wskazany we 

wniosku będącym załącznikiem do umowy Uczestnictwa w projekcie.   

  

§ 8  

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik/Uczestniczka może zrezygnować z udziału w Projekcie, do 7 dni przed 

rozpoczęciem kursu, informując o tym Organizatora i składając w Biurze Projektu  pisemną rezygnację.   

2. Dopuszcza się  rezygnację Uczestnika/Uczestniczki z Projektu w terminie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, w przypadku zdarzeń losowych potwierdzonych odpowiednią 

dokumentacją.  

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie, Organizator może 

obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę kosztami uczestnictwa w Projekcie, maksymalnie do wysokości kwoty 

wsparcia przypadającej na jedną osobę w Projekcie, wyliczonej proporcjonalnie od momentu rozpoczęcia 

udziału w pierwszej formie wsparcia  do momentu przerwania udziału w Projekcie.  

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, z zastrzeżeniem, że osoba rezygnująca nie zrealizowała powyżej 

20% wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników  w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz  braku 

kontaktu z Uczestnikiem/Uczestniczką.   

6. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

  

§ 9  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Projektu, o których jest 

zobowiązany poinformować Uczestnika/Uczestniczkę.  



 

 

 

2. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

należy do Kierownika projektu.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.  

4. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej Projektu.  

  

Załączniki:   

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy  

Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dot. Przetwarzania danych osobowych  

Załącznik nr 3 Porozumienie dot. uczestnictwa w projekcie  

    



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Z POWER-em w przyszłość” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w projekcie pn. „Z POWER-em w przyszłość” 

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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  

w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 

 

Formularz Zgłoszeniowy Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu powinien być wypełniony 

elektronicznie lub odręcznie (czytelnie) w języku polskim i czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem w 

wyznaczonych miejscach. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

Warunkiem rozpatrzenia formularza jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Należy zaznaczyć znakiem ‘x’ 

odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru (np. tak, nie). Każde pole powinno być wypełnione (zaznaczone 

tak lub nie). 

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza Zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ”. 

 

Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu. 

Część 1. DANE PROJEKTU: 

Nazwa Beneficjenta: Fundacja po DRUGIE 

Tytuł projektu: Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ 

Numer projektu: POWR.01.02.01-14-0048/20-00 

Numer i nazwa Osi 

Priorytetowej  

I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Numer i nazwa Działania w 

ramach Osi Priorytetowej  

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Numer i nazwa Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020 

 

 

 

 

Część II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

1/ DANE KANDYDATA/KANDYDATKI: 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

NIP:  



 

 

 

Płeć: Kobieta:  Mężczyzna: 

Wykształcenie:  

(oznacz właściwe) 

Brak:  

 

Brak formalnego wykształcenia 

Podstawowe: 

 

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 

Gimnazjalne:  

 

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej 

Ponadgimnazjalne: 

 

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub 

zasadnicze zawodowe). 

Pomaturalne:  

 

Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 

poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym. 

Wyższe:  

 

Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, 

lub równorzędne) 

 

 

2/  DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KANDYDATKI: 

Adres zamieszkania:  

Adres korespondencyjny:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Województwo:  

Powiat:  

Adres poczty elektronicznej:  

Numer kontaktowy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Część III. STATUS KANDYDATA/KANDYDATKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU: 

 

Oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów kwalifikacyjnych 

                                                           
1 Ma Pani/Pan prawo do odmowy podania danych wrażliwych dotyczących Pani/Pana statusu społecznego 
(niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osoba obcego 
pochodzenia lub pozostawania w innej niekorzystnej sytuacji społecznej), jednakże może się to wiązać z 
niezakwalifikowaniem Pana/Pani do projektu. 

 

Oświadczam, że: 

 

TAK 

 

NIE 

ODMOWA 

ODPOWIEDZI7 

Jestem osobą mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego. 

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) 

   

Należę do grupy NEET. 

(Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która 

spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje(tj. jest bezrobotna lub bierna 

zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym  rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych 

w trybie dziennym) i 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). 

 

   

1/ OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

 TAK NIE ODMOWA 

ODPOWIEDZI 

Jestem osobą z niepełnosprawnością 

(należy przedstawić do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 

   

Posiadam specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności    

Mam problemy z poruszaniem się    

Mam problemy ze wzrokiem, potrzebuje materiałów szkoleniowych 

drukowanych większą czcionką (lub podręczniki audio) 

   

Potrzebuję pomocy tłumacza języka migowego    

Proszę opisać Pani/Pana potrzeby wynikające z niepełnosprawności w kontekście uczestnictwa w Projekcie: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4/ STATUS KANDYDATA/KANDYDATKI NA RYNKU PRACY: 

 TAK NIE ODMOWA 

ODPOWIEDZI 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

(pozostaję bez pracy, wyrażam gotowość do jej podjęcia i aktywnie 

poszukuję zatrudnienia; należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Pracy o 

zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna) 

   

Jestem osobą długotrwale bezrobotną  

w przypadku osób poniżej 25 roku życia jest to osoba bezrobotna przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 

w przypadku osób powyżej 25 roku życia jest to osoba bezrobotna przez 

okres co najmniej 12 miesięcy 

(należy dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające status osoby bezrobotnej – druk US-7)78 

   

Jestem osobą bierną zawodową, tj. osobą, która w obecnej chwili nie 

pracuje, nie jest osobą bezrobotną i nie poszukuje pracy, m.in.: 

- jestem studentem/studentką studiów stacjonarnych;     □ 

 

- jestem studentem/studentką studiów niestacjonarnych (studia 

wieczorowe, zaoczne) niezarejestrowanym/niezarejestrowaną  

w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;         □ 

- jestem osobą bezrobotną;     □ 

- jestem na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się 

w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) nie 

zarejestrowany/-a w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna     □ 

(należy dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające status osoby biernej zawodowo – druk US-7) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jestem osobą nieaktywną zawodowo 

nie jestem zarejestrowany/ - a w Urzędzie Pracy jako bezrobotny/ -a, 

pozostaję bez pracy, wyrażam gotowość do jej podjęcia i aktywnie 

poszukuję zatrudnienia 

   

Jestem osobą pracującą 

Nazwa zakładu pracy…………………………………….. 

Zawód………………………… 

   

                                                           
7 Zaświadczenie obejmuje np. brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z 
zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. O zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając 
np. wniosek na druku US-7 lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dokument jest ważny przez 30 dni 
od chwili wydania. 
 
9 Zaświadczenie obejmuje np. brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z 
zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. O zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając 
np. wniosek na druku US-7 lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dokument jest ważny przez 30 dni 
od chwili wydania. 
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Jestem osobą uczącą się lub kształcącą    

 

 

Część III. OCZEKIWANIA KANDYDATA/KANDYDATKI DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

 

Które z oferowanych form wsparcia podwyższyłyby Pani/Pana szanse na zmianę sytuacji społeczno-zawodowej? 

                                                                        (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 

Diagnoza potrzeb i potencjałów  

- konsultacje z doradcą zawodowym 

 

 

udział 

obowiązkowy 

Wsparcie psychologiczne, m.in.: 

- diagnoza przyczyn wystąpienia problemów; 

- pomoc w rozwiązaniu problemów; 

- motywacja do podjęcia działań mających na celu pokonanie barier; 

- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu 

 

Wsparcie prawne, m.in. w zakresie: 

- poradnictwo i pomoc prawna w zakresie: prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in. 

alimenty; prawa karnego i karnego wykonawczego, m.in. kontakt  

z kuratorem, regulowanie zobowiązań, ochrony praw lokatorów; 

- uprawnień osób niepełnosprawnych; 

- zadłużenie, zajęcia komornicze. 

 

Wsparcie terapeuty uzależnień, m.in.: 

- rozpoznanie źródła problemów i podjęcie działań profilaktycznych; 

- przygotowanie planu terapeutycznego; 

- prowadzenie grupy wsparcia wśród osób uzależnionych 

 

Wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych  

i umiejętności społeczno-zawodowych 

 

Trening pracy, m.in.: 

-wsparcie w pierwszym kontakcie z pracodawcą; 

-pomoc w przygotowaniu potrzebnych do zatrudnienia dokumentów; 

- asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej; 

- wsparcie w adaptacji w środowisku pracy 

 

Pośrednictwo pracy, m.in.: 

- monitoring ofert pracy pod kątem potrzeb uczestnika; 

- przedstawienie uczestnikowi ofert pracy; 

- działania informacyjne w zakresie przepisów prawa pracy i form zatrudnienia; 

- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych 

 

Udział w szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe / staż zawodowy Udział 

obowiązkowy 
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Dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w projekcie? 

 

Chcę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 

 

 

Chcę nabyć doświadczenie zawodowe 

 

 

Chcę zwiększyć swoje umiejętności poruszania się po rynku pracy 

 

 

Chcę lepiej dbać o dzieci, rodzinę 

 

 

Chcę poprawić swoje kontakty z ludźmi 

 

 

 

Chcę zwiększyć swoją samodzielność 

 

 

Chcę zwiększyć umiejętność planowania zadań do wykonania 

 

 

Chcę zwiększyć umiejętność troszczenia się o osobiste i zawodowe plany 

 

 

Chcę zwiększyć swoją wiedzę na temat procedur prawnych i zawodowych 

 

 

Chcę…………………………………………………………………………………………………………………… 
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W jaki sposób zmieni się Pani/Pana sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie? Proszę krótko opisać jakie są 

Pani/Pana najważniejsze cele i oczekiwania. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

podpis uczestnika, data, miejscowość 
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 Ja, niżej podpisana/podpisany: 

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

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 

233 § 1 oraz art. 297 Kodeksu karnego i przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji 

przez upoważnione instytucje. 

2. Dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym, w tym wszystkie oświadczenia są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/-am się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!”, akceptuję jego postanowienia, spełniam kryteria uczestnictwa określone w nim i 

w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

4. Deklaruję swój udział w projekcie „Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!” w przypadku zakwalifikowania mnie do 

udziału w nim. 

5. Deklaruję uczestnictwo w określonych dla mnie formach wsparcia w projekcie, równocześnie 

zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 

Lidera Projektu. 

6. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-

zatrudnieniowej po zakończonym udziale w projekcie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!”. 

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o współfinansowaniu projektu „„Z POWER-EM W PRZYSZŁOŚĆ!”, z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020.  

8. Zostałem/-am poinformowany/-a na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych do powyższego projektu o 

możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia………………     

 

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

Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

W przypadku składania oświadczenia przez osobę 

niepełnoletnią powinno ono być podpisane również 

przez rodzica/opiekuna prawnego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu projektu „Z POWER-em w przyszłość” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn „Z POWER-em w przyszłość” oświadczam, że: 

1. Nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. …… do momentu zakończenia 

wsparcia nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji. 

3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy. 

Przyjmuję również do wiadomości, że w związku z realizacją projektu pn. „Z POWER-em w przyszłość”: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 

30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”. 
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4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Z POWER-em w przyszłość”, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy 

w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa  beneficjentowi realizującemu projekt  - Fundacji po 

DRUGIE. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać 

powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem 

systemów teleinformatycznych. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

11. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych 

osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej fundacja@podrugie.pl lub z powołanym 

przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

iod@miir.gov.pl. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli 

spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

14. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie 

jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału 

w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki 

z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. 

Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej10. 

 

 

 

                                                           
10 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 

została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 
lub 1.2. 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

mailto:iod@miir.gov.pl
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu „Z POWER-em w przyszłość” 

 

POROZUMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

określające zakres oraz sposób współpracy pomiędzy Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu a Fundacją po DRUGIE, 

Liderem Projektu pn. „Z POWER-em w przyszłość” 

STRONY POROZUMIENIA 

1. Dane UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI Projektu: 

 

Imię 

 

 

 

Nazwisko 

 

 

 

PESEL 

 

 

 

2. Dane osoby zawierającej porozumienie ze strony Lidera Projektu: 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

Stanowisko 

 

 

  

§1 

Uczestnik/Uczestniczka potwierdza, że wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym złożonym w toku 

postępowania rekrutacyjnego, a także we wszystkich oświadczeniach są zgodne z prawdą i nadal aktualne oraz że 

zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Lidera Projektu o każdej ich zmianie oraz do 

okazania kopii aktualnych dokumentów w tym zakresie. 

 

§2 

Zobowiązania Uczestnika/Uczestniczki projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do systematycznej współpracy z Zespołem Projektowym w 

okresie: od dnia podpisania Formularza Zgłoszeniowego do dnia zakończenia realizacji projektu. 

2. Warunkiem przystąpienia do projektu jest: 

- zapoznanie się z Regulaminem Projektu11; 

- wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego; 

- przedłożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do monitoringu i ewaluacji Projektu 

(załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu); 

                                                           
11 Regulamin Projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
www.podrugie.pl 
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- przedłożenie innych niezbędnych dokumentów określonych w Regulaminie Projektu §3 ust. 3 oraz dokumentów 

poświadczających kryterium wejścia do projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do skorzystania ze wsparcia zgodnie z Indywidualnym Planem Działania 

(IPD). 

4. W przypadku utrzymującego się stanu epidemii COVID-19 lub stanu zagrożenia epidemicznego warsztaty oraz 

szkolenia/kursy zawodowe będą odbywały się w formie on-line, natomiast indywidualne spotkania z 

doradcami/specjalistami będą się odbywały on-line, telefonicznie lub bezpośrednio z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. W związku z realizacją szkolenia/kursu zawodowego w formie on-line konieczne jest nagranie w/w 

kursu w celu weryfikacji realizowanego programu oraz obecności uczestników. Każdy uczestnik przystępujący do 

szkolenia/kursu zawodowego w formie on-line wyraża zgodę na nagrywanie. W/w nagrywanie będzie 

udostępnione jedynie upoważnionym pracownikom Lidera Projektu oraz upoważnionym przedstawicielom 

ustawowym, uprawnionym do kontroli jednostek gospodarujących środkami Europejskiego Funduszu 

Społecznego.        

5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w 

formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności lub w przypadku realizacji realizacja wsparcia w 

formie on-line, potwierdzenia udziału poprzez wiadomość email. 

6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów 

zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia Indywidualnego 

Planu Działania oraz monitoringu postępów.   

7. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do dostarczenia do Lidera Projektu w ciągu 90 dni tygodni od 

zakończenia przez Uczestnika/Uczestniczkę  udziału w projekcie12: 

- dokumentów potwierdzających aktywność na rynku pracy (zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie od 

pracownika socjalnego lub oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o statusie osoby niepracującej, gotowej 

do podjęcia pracy i aktywnie poszukującej zatrudnienia, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

- dokumentów potwierdzających podjęcie wolontariatu (kopie umów wolontariackich); 

- dokumentów potwierdzających zatrudnienie13: 

 

 

 umowy o pracę zawartej na co najmniej ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca oraz dowód opłacenia 

należnych składek do ZUS; w przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym umowy o pracę na co najmniej ¼ etatu na okres co najmniej 1 

miesiąca; 

 dokumentów potwierdzających podjęcie działalności gospodarczej oraz jej prowadzanie (np. dowód 

opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony 

organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy, wydruku z CEiDG)  

 umowy cywilnoprawnej zawartej na co najmniej 1 miesiąc (o wartości równej co najmniej trzykrotności 

minimalnego wynagrodzenia) oraz dowód opłacenia należnych składek do ZUS; 

 dokumentów potwierdzających podjęcie kształcenia lub szkolenia, 

                                                           
12 Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych 
dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach projektu 
13 Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) lub podjęcie działalności gospodarczej 
(regulowane w szczególności ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) (Dz.U. z 2019 r. poz.1292 i 
1495 oraz z 2020 r. poz. 424); 



 

strona 24 z 24  
  

  

 innych dokumentów wymaganych przez Lidera Projektu, potwierdzających postęp w procesie aktywizacji 

społeczno-zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia 

 

§3 

Zobowiązania Lidera 

Lider zobowiązuje się do odpowiedniej organizacji i funkcjonowania projektu, prowadzenia wsparcia zgodnie z 

przyjętym programem.  

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

data i podpis Uczestnika/Uczestniczki  data i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Fundacji po DRUGIE 

 

 

 


