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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projekcie 

„KIERUNEK SUKCKES!” 

 

§1 

Objaśnienia terminów i skrótów/Definicje 

1. Biuro Projektu - komórka organizacyjna Projektodawcy zajmująca się obsługą i realizacją 

Projektu, mieszcząca się w Mysłowicach przy ul. B. Świerczyny 72. 

2. Kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie 

zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa projekcie „Kierunek Sukces!”. 

3. Miasta średnie - miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich 

lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów. Lista miast 

średnich z woj. śląskiego wskazana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4. NEET - Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje 

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

formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoli 

(tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie 

kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu 

formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). 

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

zatrudnienia. Do bezrobotnych zaliczają się także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ 

oczekiwały na podjęcie pracy, którą miały już obiecaną, ale oczekiwały na jej podjęcie nie dłużej niż 

trzy miesiące i były w gotowości by tę pracę podjąć (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy). W ramach projektu, osobami bezrobotnymi są osoby bezrobotne wyłącznie w rozumieniu 

badania aktywności ekonomicznej ludności. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 

nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 
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6. Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym 

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

w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne 

zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

7. Osoba długotrwale bezrobotna: 

a) młodzież do 25 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin) – osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, 

b) 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

8. Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina- osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie 

lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na 

podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1778) (ZUS); 

9. Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca 

w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), 

przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu 

o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

10. Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej - osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia; umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub 

innej formy zatrudnienia zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu 

lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy;  

11. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich 
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PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa 

w projekcie. 

12. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

13. PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

14. Projekt - projekt „Kierunek sukces!”, który jest realizowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

15. Projektodawca  -  Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. 

Strona internetowa projektu - strona www o adresie: http://diagno-test.pl/kierunek-sukces 

16. Uczestnik Projektu - mieszkaniec/mieszkanka woj. śląskiego, osoba młoda znajdująca się 

w grupie docelowej projektu, który/a złożył/a wszystkie wymagane przez Projektodawcę 

dokumenty rekrutacyjne oraz został/a pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym, 

podpisała umowę uczestnictwa w projekcie i została dopuszczona do udziału w projekcie 

„Kierunek Sukces!". Wiek uczestników projektu określany jest na podstawie daty urodzenia 

i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

17. Zatrudnienie subsydiowane- formę pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiącą zachętę 

do zatrudnienia, zakładającą redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie 

pracowników zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 

oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

§2 

Terytorialny i czasowy zakres projektu 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. 

2. Obszarem realizacji projektu jest Województwo Śląskie. 

http://diagno-test.pl/kierunek-sukces
http://diagno-test.pl/kierunek-sukces
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§3 

Cel projektu 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości na temat funkcjonowania na rynku pracy 

w okresie od 01.01.2019r. -31.12.2020r. min.70% os w wieku 18-29 lat z województwa śląskiego 

pozostających bez pracy, w tym w szczególności os., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. osoby z kategorii NEET) oraz os. z następujących grup docelowych: osoby odchodzące 

z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno- prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia. (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego 

1.3.1) poprzez wyspecjalizowane wsparcie. 

§4 

Informacje o projekcie 

1. Realizatorem projektu ”Kierunek sukces!” jest Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-

TEST” Sp. z o.o. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: 

Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy, 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt jest realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POWR.01.02.01-24-0048/18-00. 

4. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Biura Projektu, na stronie 

internetowej: http.www.diagno-test.pl/kierunek-sukces, za pośrednictwem poczty e- mail oraz 

telefonicznie. 

5. W zakresie wsparcia grupę docelową w projekcie stanowi co najmniej 156 osób z obszaru 

województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat: 

-  pozostające bez pracy, w tym w szczególności  zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby 

bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, 

które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie 

http://szlifowaniediamentow2.keystone.com.pl/
http://szlifowaniediamentow2.keystone.com.pl/
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szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy), 

- pochodzących z następujących grup docelowych: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący 

w ramach umów cywilno- prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 

minimalnego wynagrodzenia. 

§5 

Przedmiot projektu 

1. Wsparcia udzielane w ramach projektu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach EFS. Osoby przystępujące do projektu nie będą ponosiły żadnych kosztów 

związanych z udziałem w Projekcie. 

2. Projekt składa się z pięciu zadań: 

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, 

- ścieżka szkoleniowa: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, 

- ścieżka szkoleniowa: wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego (kat. C,C+E, 

KWP), 

- szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz umiejętności językowe i miękkie, 

- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego. 

3. W ramach projektu Projektodawca zapewni: 

- indywidualne poradnictwo zawodowe, 

- szkolenia zawodowe oraz dodatkowo, w celu objęcia uczestników kompleksowym 

wsparciem aktywizacyjnym zaplanowano również szkolenia językowe oraz szkolenia 

z zakresu kompetencji społecznych. 

- podczas szkoleń: materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium 

szkoleniowe, 

- egzamin/y zewnętrzny/e, 

- 3-miesięczny płatny staż po odbyciu szkolenia lub zatrudnienie subsydiowane (dla części 

uczestników projektu), 
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- podczas staży: ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie, wsparcie opiekuna stażysty, zwrot 

kosztów dojazdu, 

- możliwość podjęcia zatrudnienia. 

4. Staże zawodowe/zatrudnienie subsydiowane przewidziano dla łącznie 80 uczestników projektu 

- dobór miejsc stażowych nastąpi zgodnie z IPD oraz odbytymi szkoleniami zawodowymi jak 

również propozycjami ze strony uczestnika, z uwzględnieniem niedyskryminacji z uwagi na 

płeć. 

5. Realizacja staży zawodowych odbywała się będzie zgodnie z Europejskimi Ramami Staży 

i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży w oparciu o umowę trójstronną 

zawartą pomiędzy Projektodawcą, Uczestnikiem projektu skierowanym na staż a podmiotem 

przyjmującym na staż. 

§ 6 

Zasady rekrutacji i udziału w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 4 pkt. 5 

niniejszego Regulaminu. 

2. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły prowadzona jest od momentu rozpoczęcia projektu 

do wyczerpania miejsc. 

3. Zasady przyznawania punktacji w ramach kryteriów udziału w projekcie: 

- kobiety +2pkt, 

- status osoby niepełnosprawnej +2pkt, 

- status osoby biernej zawodowo +2pkt, 

- osoby zamieszkujące miasta średnie (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) +2pkt, 

- osoby z wykształceniem max ISCED3 +2pkt, 

- osoby zaliczające się do kategorii „ubogi pracujący” +2pkt 

4. W celu potwierdzenia wymogów formalnych, Kandydat zobowiązany jest przedłożyć 

Projektodawcy: 

- formularz zgłoszeniowy uczestnika zawierający oświadczenia potwierdzające spełnienie 

kryterium grupy docelowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji w ramach realizowanego projektu wg wzoru załączonego do dokumentów 
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rekrutacyjnych, 

- orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dotyczy, 

- zaświadczenie od pracodawcy, jeśli dotyczy, 

- oświadczenie o statusie os. odchodzącej z rolnictwa lub należącej do jej rodziny, jeśli 

dotyczy, 

- oświadczenie o  wysokości dochodów przypadających na członka rodziny, jeśli dotyczy. 

5. Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla 

projektu, a także pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki niezbędne do 

przyjęcia Kandydata do projektu. 

6. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć 

w oryginale do Biura Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń 

za pośrednictwem e-maila z późniejszym dostarczeniem oryginałów - najpóźniej w dniu wejścia 

do projektu). 

7. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu lub w Biurze Projektu. 

8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. 

9. Po weryfikacji Kandydat/Kandydatka zostanie wpisany/na na listę rekrutacyjną, na podstawie 

uzyskanych punktów (im więcej punktów tym wyższe miejsce na liście). W momencie zebrania 

się grupy tworzona będzie lista rezerwowa, z której dobierane będą osoby w razie rezygnacji 

uczestników. 

10. Przy selekcji Kandydatów w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą 

liczbą punktów. 

11. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników projektu, głos decydujący zastrzeżony 

jest dla Managera Projektu. 

12. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników (tj. 156 osób) będą 

rejestrowane na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie, drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście bądź 

listownie. Z uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do wsparcia w zakresie doradztwa oraz 

szkoleń zostanie zawarta umowa uczestnictwa w projekcie. 

13. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie 

na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oraz pozostałych wymaganych oświadczeń 
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związanych z jej udziałem w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe 

miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

14. Dokumenty złożone przez Kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi. 

15. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń uczestników, terminy postępowania 

rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji projektu mogą ulec przesunięciu. 

§7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do skorzystania z bezpłatnego wsparcia  oferowanego w ramach 

Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnik projektu ma prawo do: 

- otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych, 

- otrzymania posiłku (w przypadku zajęć min. 6 godz. lekcyjnych), 

- otrzymania serwisu kawowego (w przypadku zajęć min. 4 godz. lekcyjnych), 

- otrzymania stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach, 

- otrzymania stypendium stażowego za udział w stażach, 

- otrzymania badania lekarskiego na staż oraz wsparcia opiekuna stażysty, 

- otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staż, 

- ubezpieczenia NNW w trakcie realizacji stażu, 

- możliwości zatrudnienia subsydiowanego, 

- refundacji kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu subsydiowanym. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w projekcie zgodnie z ustalonym harmonogramem 

spotkań oraz przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. 

4. Poprzez udział w projekcie rozumie się uczestnictwo w konkretnych szkoleniach oraz 

wszystkich etapach zawartych w projekcie. 

5. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do: 

- rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez 

Projektodawcę dokumentów związanych z jego udziałem w projekcie; 

- poddania się badaniom ewaluacyjnym i monitoringowym; 

- zachowania dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem 
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w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i normami 

społecznymi; 

- regularnego uczęszczania na zajęcia, 

6. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników 

projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie z przyczyn zależnych od 

uczestnika. 

7. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w wymiarze co najmniej 80 % liczby 

godzin przewidzianych w ramach wsparcia szkoleniowego udzielanego w ramach projektu (za 

wyjątkiem kursów prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdzie wymagana jest 

100% frekwencja) oraz 100% liczby godzin przewidzianych w ramach stażu zawodowego/ 

zatrudnienia subsydiowanego. W przypadku szkoleń i kursów przystąpienia do zewnętrznego 

egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Obecność na zajęciach/stażu potwierdzana 

jest każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 

8. Przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności, może skutkować wykluczeniem osoby 

z projektu i nałożeniem kary w wysokości odpowiadającej kosztom organizacji dotychczas 

udzielonego danej osobie wsparcia. 

9. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. 

10. Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie informacji dotyczących jego sytuacji na rynku pracy, tj. np.: 

- certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji; 

- kopii oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu lub 

oświadczenia podpisanego przez uczestnika, potwierdzającego osiągnięty rezultat 

(w przypadku braku możliwości przedstawienia kopii ofert); 

- kopii dokumentów potwierdzających fakt podjęcia przez uczestnika projektu 

kształcenia/szkolenia lub uzyskania kwalifikacji lub pracy (łącznie z pracą na własny 

rachunek). 

11. Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 3 miesięcy od zakończenia 

udziału w projekcie jednego z poniższych dokumentów: 

a) kopii umowy o pracę zawartej na okres min. 3 m-cy, co najmniej na ½ etatu, lub 
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b) zaświadczenia od pracodawcy zawierające informacje dotyczące rodzaju umowy, terminu jej 

zawarcia, czasu na jaki została zawarta, wymiaru etatu lub 

c) dokumentów potwierdzających poprawę sytuacji na rynku pracy (dotyczy osób, które na dzień 

rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami pracującymi), 

  gdzie poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako: 

• przejście z niepewnego1  do stabilnego2 zatrudnienia  lub 

• przejście z niepełnego3 do pełnego zatrudnienia lub 

• zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji lub 

• awans4  w dotychczasowej pracy lub  

• zmiana pracy na wyżej wynagradzaną;  

 w celu potwierdzenia poprawy sytuacji na rynku pracy wymagane jest dostarczenie przez 

uczestnika projektu dokumentów potwierdzających co najmniej jedną ze zmian opisanych 

powyżej (np. kopia umowy o pracę, opis zakresu czynności lub stanowiska pracy, 

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej) lub 

d) dokumentu potwierdzającego fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  

(np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane 

przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy). Dokumentem  

potwierdzającym fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej może być również 

wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany przez uczestnika projektu i dostarczony  

do beneficjenta, w którym określona została data rozpoczęcia działalności gospodarczej lub 

e)  pisemne oświadczenie o braku zaistnienia sytuacji określonych w pkt. a-d. 

 

                                                      
1 Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas określony, w tym na 

zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika. 
2 Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie. 
3 Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma 

miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat 
4 Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas zakresem 

zadań(awans stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy).  

W przypadku awansu finansowego mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia niewynikającego z przepisów prawa krajowego 

odnoszących się do regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans stanowiskowy i awans finansowy nie 

muszą występować łącznie. 
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§8 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Każdy zakwalifikowany Kandydat może zrezygnować pisemnie z udziału w projekcie 

w terminie do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie 

pismo w biurze projektu lub kontaktując się z pracownikiem projektu pod numerem telefonu 

+48 798 717 992. 

2. Uznaje się, że Uczestnik Projektu zrezygnował z uczestnictwa w projekcie, gdy liczba jego 

nieobecności na zajęciach szkoleniowych przekracza 20 % ogólnej liczby zajęć (w przypadku 

zajęć kursów prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej każda 

nieusprawiedliwiona nieobecność) oraz nieobecność nieusprawiedliwiona na stażu 

zawodowym/ zatrudnieniu subsydiowanym wynosi 1 dzień. 

3. Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w projekcie przed zakończeniem przewidzianych dla 

niego w Indywidualnym Planie Działania formach wsparcia może wiązać się z konsekwencjami 

finansowymi w postaci zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę kosztów 

poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie. 

4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu przed zakończeniem wszystkich 

przewidzianych dla niego form wsparcia nie stanowi rezygnacji z udziału w projekcie. 

W przypadku rezygnacji uczestnika Projektodawca dopuszcza możliwość przystąpienia do 

projektu osoby z listy rezerwowej. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie 

w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, 

a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji 

Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli 
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realizacji Projektu. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia 

wobec Projektodawcy. 

5. Projektodawca ze względu na realizację założonych we wniosku wskaźników zastrzega sobie 

prawo do ustalenia ostatecznej listy uczestników projektu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r. 
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Załącznik nr 1 

LISTA ŚREDNICH MIAST 

 

Lp.  Miasto Województwo 

Liczba 

mieszkańców 

(tys., 2014) 

1.  Będzin śląskie 58,2 

2.  Bielsko-Biała śląskie 173,0 

3.  Bieruń śląskie 19,6 

4.  Bytom śląskie 172,3 

5.  Chorzów śląskie 110,3 

6.  Czechowice-Dziedzice śląskie 35,6 

7.  Czeladź śląskie 32,7 

8.  Czerwionka-Leszczyny śląskie 28,3 

9.  Częstochowa śląskie 230,1 

10.  Dąbrowa Górnicza śląskie 123,4 

11.  Gliwice śląskie 184,4 

12.  Jastrzębie-Zdrój śląskie 90,8 

13.  Jaworzno śląskie 93,3 

14.  Knurów śląskie 38,9 

15.  Lubliniec śląskie 24,2 

16.  Łaziska Górne śląskie 22,4 

17.  Mikołów śląskie 39,8 

18.  Mysłowice śląskie 75,0 

19.  Myszków śląskie 32,5 

20.  Orzesze śląskie 20,2 

21.  Piekary Śląskie śląskie 56,8 

22.  Pszczyna śląskie 26,0 

23.  Racibórz śląskie 55,7 

24.  Ruda Śląska śląskie 140,7 

25.  Rybnik śląskie 140,1 
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26.  Rydułtowy śląskie 21,8 

27.  Siemianowice Śląskie śląskie 68,6 

28.  Sosnowiec śląskie 209,3 

29.  Świętochłowice śląskie 51,5 

30.  Tarnowskie Góry śląskie 60,9 

31.  Tychy śląskie 128,6 

32.  Wodzisław Śląski śląskie 48,9 

33.  Zabrze śląskie 177,2 

34.  Zawiercie śląskie 51,0 

35.  Żory śląskie 62,1 

36.  Żywiec śląskie 31,9 

 


