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„Od aktywności do zatrudnienia” 
 

§ 1 
Informacje o projekcie 

 
Projekt „Od aktywności do zatrudnienia” realizowany jest  w ramach  RPOWP Osi Priorytetowej               
II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 
osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej 
polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 
Termin realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.09.2018.  
Obszar realizacji projektu: woj. podlaskie, projekt skierowany do osób zamieszkujących: miasto 
Białystok (co najwyżej 15% UP) oraz powiaty: białostocki, sokólski (co najmniej 15% UP w każdym z 
powiatów). 
Biuro Projektu: ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok (II piętro/sekretariat) czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 
Realizator Projektu: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 

 

§2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Od aktywności do 

zatrudnienia” realizowanym przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 
2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 
mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.02.01.00-20-0169/16  
zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzki Urzędem Pracy w Białymstoku. 

2. Organizatorem projektu i Wnioskodawcą jest T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i ze środków Budżetu Państwa.  
4. Projekt skierowany jest do 48 osób, od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia należących 

co najmniej do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, 
mieszkających na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego, powiatu 
sokólskiego. 

5. Objaśnienie pojęć:  
a) Projekt - projekt realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Białymstoku a T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.                             
o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

b) Organizator – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
c) Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, 

przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem 
projektu. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
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d) Uczestnik Projektu (UP) - należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z 
udzielanego wsparcia, czyli uczestnicy projektu. 

e) Umowa uczestnictwa w Projekcie – umowa, która jest zawarta pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikiem Projektu na potrzeby realizacji Projektu.  

f) Osoba bezrobotna – osoba pozostające bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby 
bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Osoby 
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za 
osoby bezrobotne. 

g) Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób od 30 roku życia, są to osoby 
pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.  

h) Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).  

i) Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 
27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoba z 
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375).  

j) Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 
włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) 
zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO (wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne). Osoba przystępująca do projektu wykazuje najwyższy ukończony 
poziom wykształcenia (ISCED). 

h) Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej – dokument potwierdzający posiadanie 
statusu osoby bezrobotnej wystawiony przez uprawniony Organ, tj. Powiatowy Urząd 
Pracy. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do jego 
dostarczenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym. 

i) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych – Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do 
jego dostarczenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym. 

 
 §3 

Cel projektu  
 

1. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 48 
osób (30K,18M) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym 
zarejestrowane w PUP (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 
należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z grup: 
osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych na terenie powiatu miasta Białystok, 
lub powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego. 

2. Projekt „Od aktywności do zatrudnienia” przyczyni się do osiągnięcia celu głównego dzięki 
zaplanowanym działaniom, które zmierzają bezpośrednio do podniesienia, uzupełnienia, lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych, wzrostu poziomu aktywności zawodowej i zwiększenia 
zdolności do zatrudnienia Uczestnika Projektu.  
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§4 
Kryteria uczestnictwa w projekcie    

 
1. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca wymagane warunki: 

a) jest osobą zamieszkałą na terenie miasta Białystok lub powiatu białostockiego lub 
sokólskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

b) jest osobą od 30 roku życia pozostająca bez zatrudnienia 
c) należy co najmniej do jednej z poniższych grup: 

 osób powyżej 50 roku życia 
 kobiet 
 osób z niepełnosprawnościami 
 posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej 
 posiadać niskie kwalifikacje 

2. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą w szczególności:  
a) złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie 

podpisanych dokumentów rekrutacyjnych 
b) łączne spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt. a-c;  
c) przyznane punkty premiujące: 

 osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt. 
 osoby powyżej  50 roku życia – 10 pkt. 
 osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt. 
 kobiety  – 5 pkt. 

d) przyznane punkty z oceny merytorycznej: 
 informacje odnośnie wykształcenia – 0-10 pkt. 
      (max. liczbę punktów otrzymają osoby z najniższym wykształceniem)  
 informacje odnośnie doświadczenia zawodowego – 0-10 pkt. 
      (max. liczbę punktów otrzymają osoby z brakiem doświadczenia)  
 informacje odnośnie potrzeby udziału w projekcie – 0-10 pkt. 
      (max. liczbę punktów otrzymają osoby, u których doradca zdiagnozuje najwyższą   

potrzebę)  
W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu: 
 założona w projekcie liczba osób mieszkających na terenie: 

- miasta Białystok – 7 osób 
- powiatu białostockiego – 29 osób 
- powiatu sokólskiego – 12 osób 

 założona w projekcie liczba kobiet (30) i mężczyzn (18) 
 założona w projekcie liczba osób powyżej 50 roku życia  - 24 osoby (18K/6M) 
 założona w projekcie liczba osób długotrwale bezrobotnych - 24 osób (17K/7M) 
 założona w projekcie liczba osób o niskich kwalifikacjach - 24 osób (14K/10M) 
 założona w projekcie liczba osób z niepełnosprawnościami - 6 osób (3K/3M) 

4. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby równolegle korzystające z takiego samego wsparcia 
w pozakonkursowych projektach PUP.  

5. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
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§5 
Zasady rekrutacji  

 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” jest prowadzona przez 
Projektodawcę, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z polityką równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w okresie: 01.04.2017– 30.06.2018 z zachowaniem polityki równych 
szans i zrównoważonego rozwoju. 

3. Rekrutacja prowadzona jest poprzez informacje na portalach internetowych, plakaty, ulotki, 
mailing do instytucji takich jak PUP Białystok, PUP Sokółka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również zamieszczeniem informacji na stronie 
internetowej Projektodawcy www.computerplus.com.pl w zakładce dedykowanej projektowi.  

4. Nabór do Projektu odbywa się na podstawie Dokumentów Rekrutacyjnych, tj. : 
a) formularza zgłoszeniowego 
b) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 
c) oświadczenia o kwalifikowalności 
d) zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy) 
e) kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)  

Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Projekcie.  
5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” można dokonać poprzez 

dostarczenie Dokumentacji Rekrutacyjnej do Biura Projektu (ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok) 
a) Drogą  mailową na adres: szkolenia@computerplus.com.pl 
b) Za pośrednictwem kuriera 
c) Pocztą tradycyjną lub osobiście 

Dostarczenie ww. dokumentacji zgłoszeniowej nie zobowiązuje Projektodawcy do 
zakwalifikowania potencjalnych uczestników projektu do udziału w Projekcie.  

6. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów na dokumentach rekrutacyjnych lub 
niekompletnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne traktowane są jako błąd formalny. Skutkuje 
to jednokrotnym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów. Jeśli kandydat po wezwaniu nie 
uzupełni braków skutkować to będzie odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych i odstąpieniem 
od ich oceny.  

7. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:  
a) wypełnione w języku polskim,  
b) wypełnione komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami,  
c) własnoręcznie podpisane we wszystkich wskazanych polach,  
d) złożone w wersji papierowej, 
e) formularze dostarczone z formie scanu lub kserokopii powinny najpóźniej w dniu  

podpisania umowy zostać dostarczone w wersji oryginalnej.  
8. Kandydat, który wycofa raz złożone dokumenty rekrutacyjne przed ich rozpatrzeniem, może je 

ponownie złożyć wyłącznie w terminie procesu rekrutacji. Za datę złożenia dokumentów 
rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia nowych dokumentów. 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową. 
10. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zebrania 48 Uczestników Projektu 

(4 grup średnio po 12 osób) i skutecznego podpisania z nimi umów uczestnictwa. W przypadku 
spełnienia wymogów formalnych i złożenia kompletnych Dokumentów Rekrutacyjnych, pod 
uwagę wzięte zostaną wskaźniki dotyczące liczby kobiet oraz mężczyzn uczestniczących w 
Projekcie (zgodnie z założeniami: 30 Kobiet, 18 Mężczyzn), a także kolejność zgłoszeń 
(decydująca będzie data wpływu kompletnej Dokumentacji Rekrutacyjnej do Projektodawcy).  
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Pierwszeństwo udziału, przy spełnieniu ww. kryteriów będą mieć osoby długotrwale bezrobotne 
(minimum 50% UP), osoby powyżej 50 roku życia (minimum 50% UP) oraz o niskich 
kwalifikacjach (minimum 50% UP) i osoby  z niepełnosprawnościami.  

11. W sytuacji liczby zgłoszonych osób, przekraczającej liczbę miejsc w Projekcie, Uczestnicy, których 
zgłoszenia spełnią warunki formalne oraz kryteria uczestnictwa w Projekcie zostaną wpisani na 
Listę Rezerwową Uczestników Projektu według kolejności wpływu kompletnej Dokumentacji 
Rekrutacyjnej do Projektodawcy i z uwzględnieniem preferencji projektowych.  

12. Osoby z listy Rezerwowej, będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji osób  
znajdujących się na liście głównej (liście Uczestników Projektu). 

13. Każdy z Uczestników Projektu przed złożeniem Dokumentów Rekrutacyjnych, ma obowiązek 
zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu. 

14. Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji papierowej w BP. 
Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
internetowej Realizatora Projektu: www.computerplus.com.pl w zakładce dotyczącej Projektu. 

15. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani lub nie,  do udziału w projekcie, zostaną powiadomieni 
o wyniku rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej. 

16. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Realizatora Projektu.  
 

§6 
Działania w ramach projektu   

 

1. Koszty uczestnictwa w Projekcie w wysokości 100% będą pokrywane ze Środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.  

2. Każdy z Uczestników/czek weźmie udział w następujących działaniach: 
 

3. Program doradczy 
 

1. Program doradczy składa się z następujących form wsparcia:  
a) Wsparcie psychologiczno – doradcze 

Wsparcie ma na celu zwiększenie na podjęcie zatrudnienia poprzez uporządkowania 
wiadomości i umiejętności jakie posiadają UP oraz wskazanie zawodów oraz form 
zatrudnienia, które będą odpowiadały zainteresowaniom oraz możliwościom tych osób.  
Zajęcia będą prowadzone przez psychologów/ doradców 
Na każdego UP przypada:  2h sesje z psychologiem oraz 2h z doradcą zawodowym. 
 

b) Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania  
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Efektem będzie utworzenie IPD 
przy aktywnym udziale Uczestnika.  
Zajęcia będą prowadzone przez doradców. 
Na każdego UP przypadają 2 spotkania po 2 godziny.  

 

c) Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy  
Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenia ich szans na podjęcie 
zatrudnienia. Zajęcia będą prowadzone w formie grupowych zajęć i będą mieć charakter 
warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych.  
Na każdego uczestnika projektu przypada 32 godziny grupowych zajęć. 
Liczba uczestników: 48 osób, 4 grupy po 12 osób 

2. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za przejazd z miejsca zamieszkania do 
miejsca zajęć i z powrotem, jeśli zajęcia odbywają się w miejscowości innej niż miejsce 
zamieszkania. 

3. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wyżywienie podczas warsztatów (przerwa kawowa i obiad).  
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4. Szkolenia zawodowe:  
 

1. Każdy z Uczestników projektu weźmie udział w jednym (wybranym)  szkoleniu zawodowym:  
a) Sprzedawca (kod zawodu: 522301) – 180 godzin   

                                      Liczba uczestników: 24 osób, 2 grupy po 12 osób 
b) Magazynier z obsługą wózka jezdniowego  (kod zawodu: 432103) – 180 godzin 

Liczba uczestników: 12 osób, 1 grupa po 12 osób 
c) Pracownik obsługi biurowej (411090) – 180 godzin 

Liczba uczestników: 12 osób, 1 grupa po 12 osób 
2. Szkolenie będzie dostosowane do potrzeb Pracodawcy, który zaoferuje zatrudnienie 

uczestnikom po zakończeniu udziału w Projekcie. Tematyka szkolenia będzie wypadkową 
analizy kompetencji i predyspozycji Uczestnika (z uwzględnieniem cech psychofizycznych, w 
tym jego niepełnosprawności) oraz popytu na pracowników (o konkretnych 
umiejętnościach) zgłaszanego przez danych Pracodawców. Efektem szkolenia będzie 
nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem) w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Nabycie kwalifikacji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich 
sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

3. Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem zajęć teoretycznych i praktycznych. 
4. Każdy uczestnik szkoleń otrzymuje teczkę, notes, długopis oraz skrypt/książki, które stają się 

jego własnością po zakończeniu udziału w projekcie.  
5. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wyżywienie podczas szkolenia (przerwa kawowa i obiad).  
6. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za przejazd z miejsca 

zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem, jeśli szkolenie odbywa się w miejscowości 
innej niż miejsce zamieszkania. 

7. W przypadku osób sprawujących opiekę nad dzieckiem/osobą zależną możliwy jest zwrot 
opłaty ponoszonej na tą opiekę.    

8. Każdy Uczestnik Projektu jest objęty ubezpieczeniem NNW w ramach szkolenia, w którym 
uczestniczy.  

9. Każdy Uczestnik Projektu, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie/certyfikat 
uczestnictwa w szkoleniu. 

10. Każdy Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do przystąpienia do zewnętrznego egzaminu 
końcowego na zakończenie szkoleń. Ukończenie szkolenia będzie kończyło się egzaminem i 
zostanie potwierdzone: certyfikatem/uprawnieniem.  

11. Przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego UP zostanie skierowany na badania lekarskie 
do placówki wskazanej przez Realizatora Projektu (dotyczy szkolenia: Magazynier).  

12. W czasie realizacji szkolenia Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe według 
zasad określonych w Regulaminie przyznania stypendium szkoleniowego.  

    
5. Staże zawodowe  
 

1. Staże organizowane będą na otwartym rynku pracy u pracodawców prowadzących 
działalność gospodarczą zbieżną z profilem odbytych szkoleń.  

2. Wsparciem stażowym zostanie objętych 75% Uczestników Projektu, tj. 36 osób.  
3. Kryterium wyboru do obycia stażu: obecność oraz aktywność na zajęciach, pozytywnie 

zdany egzamin zewnętrzny.  
4. Staż będzie trwał 3 miesiące.  
5. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestnikowi Projektu zdobycie 

nowych praktycznych umiejętności zawodowych. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę 
na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestnik Projektu odbywa staż 
zawodowy, jak również u innych pracodawców.  
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6. Staż będzie się odbywał zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży.  
7. Dobór stażu będzie uwzględniał m.in. aspekt niepełnosprawności, osoby po 50 roku życia, 

czy posiadające niskie kwalifikacje, itp.  
8. Pracodawca przyjmujący na staż wyznaczy opiekuna Uczestnika Projektu oraz określi zakres 

stażu.  
9. Uczestnicy przejdą szkolenie wstępne BHP w miejscu odbywania stażu.  
10. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW na okres stażu. 
11. W przypadku osób sprawujących opiekę nad dzieckiem/osobą zależną możliwy jest zwrot 

opłaty ponoszonej na tą opiekę. 
12. Uczestnikom zostaną pokryte koszty badań lekarskich, wykonanych w placówce wskazanej 

przez Realizatora Projektu. 
13. Za czas odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje stypendium za staż w 

wysokości określonej budżetem projektu, o ile wypełni on obowiązki wynikające z Umowy o 
staż zawodowy. 

14. Pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Pracodawcą przyjmującym Uczestnika Projektu na staż 
zawodowy nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Wymiar godzinowy stażu to 40 godzin 
tygodniowo i 8 godzin dziennie, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

15. Uczestnik projektu nie może odbywać stażu zawodowego w niedzielę i święta, w porze 
nocnej, w systemie zmianowym, ani  godzinach nadliczbowych.  

16. Osobie odbywającej staż zawodowy przysługują 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni 
kalendarzowe odbytego stażu zawodowego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu 
zawodowego Pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych prze upływem zakończenia 
stażu zawodowego. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż 
zawodowy.  

 

 §7 
Obowiązki Uczestnika Projektu   

 

1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozpoczęcie przez Uczestnika 
udziału w projekcie następuje z dniem podpisania Oświadczenia oraz Umowy uczestnictwa w 
Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie pod warunkiem 
spełnienia kryteriów określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu Projektu. 

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do 
jakich został zakwalifikowany przez Realizatora Projektu. Z obowiązku tego zwalnia jedynie 
podjęcie przez Uczestnika Projektu zatrudnienia, siła wyższa, bądź inna okoliczność, którą 
Realizator zakwalifikuje jako wystarczającą.  

4. Z chwilą rozpoczęcia udziału Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
a) systematycznego, punktualnego i aktywnego w nich uczestnictwa,  
b) każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, liście odbioru 

cateringu, 
c) uczestnictwa w każdej formie wsparcia (w stopniu gwarantującym frekwencję minimum 

80%),  
d) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,  
e) udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym wypełniania pre testow, post testow oraz 

ankiet oceny projektu,  
f) udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.  
g) szanowania sprzętów stanowiących wyposażenie i otaczania opieką powierzonych 

pomocy naukowych,  
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h) niezwłocznego informowania Koordynatora Projektu o wszelkich zmianach danych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

i) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
dalszy udział w Projekcie, 

a) przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Instytucje 
akredytujące /zewnętrzne i  poinformowania Projektodawcy o rezultatach egzaminu, 

j) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik Projektu przekaże informacje dotyczące swojej sytuacji po zakończeniu udziału w 

Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału). 
6. UP zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia, o ile 

je podejmie, w terminie do 3 m-cy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w 
Projekcie (przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych). 

 

§8 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

 

1. Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczonym z udziału w projekcie.  
2. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania Uczestnik zobowiązany 

jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji (wzór oświadczenia 
znajduje się w Biurze Projektu). 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej przysługuje tylko 
wtedy, gdy jest zgłoszona najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem przez Uczestnika 
Projektu uczestnictwa w Projekcie  (rezygnacja bez podania przyczyny), a także w trakcie trwania 
projektu wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami 
osobistymi niezawinionymi przez Uczestnika (np. choroba, choroba dziecka). 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek poprzez żądanie od 
Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności 
(zaświadczenie lekarskie, oświadczenie itp.). 

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie po upływie terminu 
wskazanego w pkt 3, jak również z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy Uczestnika 
Projektu, spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie, Uczestnik 
Projektu zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie. 

6. Rezygnacja z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej może nastąpić 
również w przypadku znalezienia zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy.  

7. W przypadku zakończenia udziału w Projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia (na podstawie 
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub podjęcia działalności gospodarczej) przez 
Uczestnika Projektu wcześniej, uznaje się że Uczestnik Projektu zakończył udział w Projekcie.  

8. Przez podjęcie zatrudnienia rozumie się odpowiednio: 
a) Stosunek pracy - okres zatrudnienia na trzy pełne miesiące przynajmniej na ½  etatu.   

(tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw - wyjątek stanowią dni świąteczne, 
które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu)  

b) Stosunek cywilnoprawny  - wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

c) Podjęcie działalności gospodarczej  
9. Potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez Uczestników Projektu 

dokumentów potwierdzających podjęcie pracy, tj. kopia umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co 
najmniej trzy miesiące wydane przez upoważniony organ - np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Urząd Skarbowy, Urząd miasta lub gminy lud dowód opłacenia należnych składek na 
ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności.   
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10. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy uczestnictwa w Projekcie lub rezygnacji 

Uczestnika Projektu w trakcie trwania Projektu (w tym przerwania stażu zawodowego) 
Realizator Projektu ma prawo do naliczenia Uczestnikowi Projektu kary umownej do wysokości 
11 268,83 zł (kwoty odpowiadającej równowartości kosztów przypadających na jednego 
uczestnika).  

11. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu: 
a) przekroczenia 20% nieobecności w każdej formie wsparcia (niezależnie od powodów 

nieobecności)   
b) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć 

uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach osób w 
stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a fakt ten zostanie 
stwierdzony przez trenera na podstawie jego zachowania lub innych symptomów 
zewnętrznych) 

c) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.  
d) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieukończenia projektu.  

12. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie podejmuje Organizator.  
13. Uczestnik, który został wykluczony z projektu z powodów określonych w ust. 8 jest zobowiązany 

do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w projekcie. 
 
 

§9 
Obowiązki Organizatora Projektu 

 
Organizator Projektu zobowiązuje się do:   
1. Przeprowadzenia: indywidualnego wsparcia psychologiczno –doradczego, IPD, grupowych 

warsztatów z poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych realizowanych w grupach po 12 
osób w oparciu o zajęcia teoretyczno- praktyczne oraz staży zawodowych dla uczestników 
Projektu. 

2. Zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.  
3. Zapewnienia sali szkoleniowej, pozbawionej barier architektonicznych w celu ułatwienia m.in. 

osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach.  
4. Zapewnienia przerw kawowych oraz ciepłego posiłku na okres trwania grupowych warsztatów, 

szkoleń dla każdego Uczestnika Projektu.  
5. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy ukończyli warsztaty, szkolenia zaświadczeń/certyfikatów. 
6. Uczestnikowi Projektu, który ma miejsce zamieszkania inne niż miasto Białystok przysługuje 

zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne, warsztaty, szkolenia zawodowe. 
7. Ubezpieczenie NNW Uczestników Projektu na okres realizacji zajęć.   
8. Wypłaty dodatku nad opiekę nad dzieckiem do lat 7/ osobą zależną.    
9. Wypłaty stypendium szkoleniowego wypłaconego jednorazowo po zakończeniu udziału w 

danym działaniu w wysokości 5,19 zł za godzinę uczestnictwa w zajęciach. Stypendium 
wypłacane będzie na podstawie minimum 80% frekwencji na zajęciach.  

10. Wypłaty stypendium stażowego dla Uczestników staży, przez okres 3 miesięcy trwania stażu  w   
wysokości 778,07 zł miesięcznie.  
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§10 
Zasady monitoringu   

 
1. Zgodnie z wymogami Projektu Uczestnik podlega procesowi monitoringu oraz ewaluacji,  

mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny Uczestnik jest zobowiązany do 

udzielenia informacji na temat rezultatów jego uczestnictwa w Projekcie. 
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz o zaakceptowaniu obowiązujących w 
ramach Projektu zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji.  

 

 
§11 

Ochrona danych osobowych  
 
1.  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu 

umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu  „Od aktywności do zatrudnienia”. 
2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004r. nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych 
i przetwarzanych danych osobowych.  

 
§12  

Postanowienia końcowe   
 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017r. i 
obowiązuje przez okres Realizacji Projektu.  

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok oraz na stronie 
Organizatora www.computerplus.com.pl w zakładce dotyczącej Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 
wytyczne i zasady oraz odpowiednie przepisy traktujące Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 
wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego 
Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.  
 
 
 
 

Białystok, 01.04.2017  
 


