ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM
W PROJEKCIE „SZANSA NA PRACĘ!”
1. Stypendium z tytułu udziału w kursie Uczestnik Projektu może otrzymać zgodnie
z następującymi zasadami:
a) za udział w kursie Uczestnik Projektu otrzymuje stypendium w kwocie
nieprzekraczającej 6,78 zł brutto za 1 godzinę faktycznego uczestnictwa w kursie;
b) Uczestnik Projektu, o którym mowa w podpunkcie a), podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie ma innych tytułów
powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia
społeczne od wypłaconego stypendium finansowane są z budżetu projektu;
c) stypendium jest wypłacane Uczestnikowi Projektu za każdy kolejny miesiąc udziału
w kursie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu okresu, za który
świadczenie jest wypłacane, z zastrzeżeniem podpunktu g);
d) Uczestnik Projektu zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres
udokumentowanej niezdolności do odbywania kursu, przypadający w okresie jego
trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do
wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
lub macierzyństwa;
e) wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie do liczby godzin faktycznego
udziału w kursie i liczby godzin kursu przypadających na okres udokumentowanej
niezdolności do odbywania kursu, o której mowa w podpunkcie d), danego Uczestnika
Projektu w danym miesiącu;
f) wypłata będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu
w złożonym przez niego Wniosku dot. wypłaty stypendium;
g) w przypadku braku środków finansowych na rachunku projektowym wypłata
stypendium może zostać wstrzymana, o czym Uczestnicy Projektu zostaną
poinformowani (w takiej sytuacji wypłata stypendium zostanie dokonana niezwłocznie
po otrzymaniu transzy dofinansowania).
2. Stypendium z tytułu udziału w stażu Uczestnik Projektu może otrzymać zgodnie
z następującymi zasadami:
a) staż realizowany jest na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest co najmniej
stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki
przebiegu stażu, w tym wysokość przewidywanego stypendium;
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b) za udział w stażu Uczestnik Projektu otrzymuje stypendium w kwocie
nieprzekraczającej 1 017,36 zł brutto jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie
mniej niż 160 godzin miesięcznie1 – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie;
c) Uczestnik Projektu pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie ma innych
tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych;
d) Uczestnik Projektu w okresie odbywania stażu objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.
e) składki na ubezpieczenia finansowane są z budżetu projektu;
f) stypendium jest wypłacane Uczestnikowi Projektu za każdy kolejny miesiąc udziału
w stażu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu okresu, za który
świadczenie jest wypłacane, z zastrzeżeniem podpunktu i);
g) stypendium stażowe przysługuje także za dni wolne od pracy (urlop - 2 dni wolne za
każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu) oraz za okres udokumentowanej
niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie
odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują
im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;
h) wypłata będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu
w złożonym przez niego Wniosku dot. wypłaty stypendium;
i) w przypadku braku środków finansowych na rachunku projektowym wypłata
stypendium może zostać wstrzymana, o czym Uczestnicy Projektu zostaną
poinformowani (w takiej sytuacji wypłata stypendium zostanie dokonana niezwłocznie
po otrzymaniu transzy dofinansowania).
Załącznik:
- wzór Wniosku dot. wypłaty stypendium

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu
wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie.
1

Projekt „Szansa na pracę!”
2/2

