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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„NOWE PERSPEKTYWY. SZKOLENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA!” 

1. EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

2. RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

3. Beneficjent – Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. z siedzib

4. Partner Projektu  -  Ośrodek Szkoleń
Świerczyny 72 

5. Strona internetowa Beneficjenta –www.ncku.pl 

6. Projekt  – projekt pn. „Nowe perspektywy zawodowe szans
Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.  w partnerstwie z O
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), 
Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs. 

7. Biuro Projektu  – Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. z siedzib

8. Kandydat/potencjalny uczestnik projektu
formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami oraz spełnia wymogi okre

9. Uczestnik/czka projektu – osoba fizyczna, która spełnia kryteria dost
regulaminie, podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz udost
projekcie w oparciu i Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szans
zatrudnienia!, podpisała umowę uczestn

10. Dzień roboczy – naleŜy przez to rozumie
oraz dni ustawowo wolnych od pracy okre
18 stycznia 1951r. O dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 289 z pó

11. Dzień przystąpienia do projektu – dzie

12. Instytucja Organizuj ąca Konkurs – 

13. Osoba bezrobotna – osoba pozostają
uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet je
kryteriów. Osobami bezrobotnymi  są
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzgl
kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzy
definicji (nie pobierają świadczeń  z tytułu urlopu), s
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy  na lata 2014

14. Osoba bierna zawodowo/nieaktywna zawodowo
nie jest bezrobotna)  niepracująca i nieposzukuj
zawodowo/nieaktywne zawodowo. Osoby b
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mie
bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo, chyba 
pierwszeństwo) . Osoby prowadzące działalno
prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo, 

15. Pracownik zagroŜony zwolnieniem
przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwi
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi
stosunków pracy z przyczyn niedotycz
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),  w przypadku rozwi
stosunku słuŜbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniaj
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych; 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„NOWE PERSPEKTYWY. SZKOLENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA!” 

WND-RPSL.07.04.02-24-08FH/17-006 

§1  

Słownik pojęć  

Europejski Fundusz Społeczny  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-

rodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO – TEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41

www.ncku.pl  

projekt pn. „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” realizowany przez Niepubliczne Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.  w partnerstwie z Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO – 

acyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, 
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), 

konkurs.  

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41

Kandydat/potencjalny uczestnik projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i zło
rmularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami oraz spełnia wymogi określone w niniejszym regulaminie. 

osoba fizyczna, która spełnia kryteria dostępu określone we wniosku  o dofinansowanie oraz niniejszym 
ła wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz udostępniła dane osobowe, została zakwalifikowana do udziału w 

projekcie w oparciu i Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szans
 uczestnictwa w projekcie  

y przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót,  o ile są one wolnym dniem od pracy 
oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w Ustawie dn.  
18 stycznia 1951r. O dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 289 z późn. zm.)  

dzień podpisania przez Kandydata/kę umowy uczestnictwa  w projekcie.  

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukują
dnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeŜeli nie spełniaj

eriów. Osobami bezrobotnymi  są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludno
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet je

ę do urlopu macierzyńskiego  lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
  z tytułu urlopu), są równieŜ osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie real

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy  na lata 2014

Osoba bierna zawodowo/nieaktywna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje  i 
ąca i nieposzukująca pracy. Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 

zawodowo/nieaktywne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecno
 nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), s

bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo, chyba Ŝe są zarejestrowane juŜ jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
ące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagaj

 uznawane za bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo,  

ony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesi
pienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z przyczyn niedotycz

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi
cy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),  w przypadku rozwi
go z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niŜ 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk 

pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych;  

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

„NOWE PERSPEKTYWY. SZKOLENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA!” 

-400) ul. Fabryczna 7 

ą w Mysłowicach (41-400 ), ul. 

 na ponowne zatrudnienie” realizowany przez Niepubliczne Centrum 
 TEST” Sp. z o.o. w ramach 

 priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, 
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), 

 w Mysłowicach (41-400) ul. Świerczyny 72 

 o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złoŜyła 
lone w niniejszym regulaminie.  

lone we wniosku  o dofinansowanie oraz niniejszym 
pniła dane osobowe, została zakwalifikowana do udziału w 

projekcie w oparciu i Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie 

tkiem sobót,  o ile są one wolnym dniem od pracy 

umowy uczestnictwa  w projekcie.   

cia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja 
eli nie spełniają one wszystkich trzech 

ści ekonomicznej ludności, jak i 
dnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyŜsze 

 bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
 osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy  na lata 2014-2020.  

osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje  i 
ą uznawani za osoby bierne 

ce na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 
skiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za 

 jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
hunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie 

pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
bowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
n. zm.) lub zgodnie z przepisami 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),  w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 
 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk 
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16. Pracownik przewidziany do zwolnienia
słuŜbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawc
przez niego stosunku pracy lub stosunku słu

17. Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła prac
dłuŜszym niŜ 6 miesięcy przed dniem przyst

18. Osoby niepełnosprawne – osoby niepełnosprawne w rozumieniu u
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó
psychicznymi w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
zm.);  

19. Outplacement – jest to program aktywizacji zawodowej osób (okre
do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy
zagroŜonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustaw
pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowi
odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowi
programu. Program ten moŜe być realizowany przez urz
finansowany jest głównie przez pracodawc
programu outplacement jest takŜe skrócenie okresu poszukiwa

20. Przyczyny dotyczące zakładu pracy 

a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku słu
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniaj

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku słu
stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku
wygaśniecie stosunku pracy lub stosunku słu
niezaproponowania przez tego pracodawc

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
uwagi na cięŜkie naruszenie podstawowych obowi

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Nowe perspektywy
zatrudnienie. Zwany dalej projektem.  

2. Celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 
w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy przed przyst
leŜącej po stronie zakładu pracy z przedsi
skutki zmian gospodarczych, znajdują
jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa 
zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu wynikaj
ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolno
zostaną jako niezbędne do znalezienia zatrudnienia w okresie 01.

3. Projekt zakłada wsparcie dla 340 osób (
woj. Śląskiego.  

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.

Charakterystyka wsparcia w ramach projektu 

1.  Projekt zakłada realizację nastę

a. Diagnoza uczestników wraz z opracowaniem IPD i wsparcie doradcze zawodowe, psychologiczne oraz coachin
zadania kaŜdy z uczestników projektu zostanie obj
- Indywidualne Sesje Psychologiczne (
pracy bądź utratą pracy oraz perspektyw zawodowych, motywowaniem do podj
oraz wzmocnieniem zaangaŜowania. Sesja z psychologiem nie 
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z przygotowaniem IPD
potencjału i predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu, identyfikacj
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Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 
cych zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę

przez niego stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego.  

osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie 
cy przed dniem przystąpienia  do projektu.  

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a tak
psychicznymi w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z pó

jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany równieŜ jako zwolnienie monitorowane), u których doszło 
zania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj.  na rzecz pracowników będących w stanie rozwi

onych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolni
cy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosi

odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie 
ć realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten 

finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego 
e skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.  

 – obejmuje następujące przypadki:  

zanie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o 
ązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących praco

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwi
stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niŜ 20 pracowników,  

zanie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji 
stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

cie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odr
niecie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego częś

niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,  

zanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
kie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika;  

§2  

Ogólne informacje o projekcie  

la zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Nowe perspektywy zawodowe szans
wany dalej projektem.   

Celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 340 osób (w tym 50K) z woj. śląskiego, 
 6 miesięcy przed przystąpieniem  do projektu lub są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z winy 

cej po stronie zakładu pracy z przedsiębiorstw z sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzac
skutki zmian gospodarczych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla pracowników lub byłych pracowników 

ęglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego wojew
zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu wynikaj

świadczenia, zdolności i przeciwskazań  do wykonywania danego zawodu, które zidentyfi
dne do znalezienia zatrudnienia w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021.   

osób (50 kobiet i 290 męŜczyzn), zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie 

izowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.  

§3  

Charakterystyka wsparcia w ramach projektu  

 następujących zadań:  

wraz z opracowaniem IPD i wsparcie doradcze zawodowe, psychologiczne oraz coachin
dy z uczestników projektu zostanie objęty następującym wsparciem:  

Indywidualne Sesje Psychologiczne (3 godz./osobę) – sesja będzie miała na celu niwelowanie stresu zwi
 pracy oraz perspektyw zawodowych, motywowaniem do podjęcia działań, ukierunkowaniem na now

owania. Sesja z psychologiem nie jest obligatoryjna;  
Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z przygotowaniem IPD (4,5 godz./osobę)– sesje mają

potencjału i predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu, identyfikację własnych zasobów, ogranicze

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

 w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 
cych zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłuŜenia 

ących pracownika w okresie nie 

stawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i 
n. zm.), a takŜe osoby z zaburzeniami 

ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. 

 jako zwolnienie monitorowane), u których doszło 
cych w stanie rozwiązania umowy o pracę lub 

 o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić  co najmniej 50 
ania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to 

zany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie 
b wyspecjalizowane firmy. Program ten 

 lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego 

cych pracowników, zgodnie z przepisami o 
ących pracowników lub zgodnie z 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania 
Ŝ 20 pracowników,   

ci pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji 
stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,  

mierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują 
cia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i 

zanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z 

zawodowe szansą na ponowne 

skiego, które utraciły zatrudnienie 
 w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z winy 

cych procesy restrukturyzacji, odczuwające negatywne 
ci dla pracowników lub byłych pracowników 

biorstw z tego województwa poprzez 
zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu wynikających z 

  do wykonywania danego zawodu, które zidentyfikowane 

cych (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie 

wraz z opracowaniem IPD i wsparcie doradcze zawodowe, psychologiczne oraz coachingowe. W ramach 

dzie miała na celu niwelowanie stresu związanego z brakiem 
, ukierunkowaniem na nową pracę 

sesje mają  na celu zdiagnozowanie 
 własnych zasobów, ograniczeń i moŜliwości 
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rozwoju, wiedzę, doświadczenie, zdolno
Uczestników Projektu otrzyma opracowany Indywidualny Plan Działania. 
- Indywidualne sesje z coachem(4 godz./osob
działania, osiągnięcia celu. Dzięki coachingowi Uczestnicy Projektu ustalaj
potrafili podejmować trafniejsze decyzje oraz pełniej skorzystaj
wyniku tych spotkań zostaną wzmocnieni w rozwijaniu si

b. szkolenia zawodowe zgodnie z IPD
działalności Lidera projektu oraz Partnera projektu mi
- szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych 
budowlanych , spawanie i inne) 
- szkolenia/kursy podnoszące kwalif
Przedstawiciel handlowy , Język angielski
- szkolenia/ kursy IT (Grafika komputerowa PHOTOSHOP, Grafika komputerowa C
- szkolenia/kursy umiejętności „mię
 
Zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestników Projektu okre
Projektu będzie mógł skorzystać
Uczestnikowi Projektu certyfikatu/
otrzymają: materiały szkoleniowe, ubezpi
 

c. wsparcie Pośrednika Pracy i staŜe zawodowe 
Wsparciem Pośrednika Pracy – w ramach wsparcia Uczestnicy 
zawodowego, poprzez inicjowanie kontaktów z pracodawcami. 

- StaŜe zawodowe (realizowane przez okres 3 miesi
strony przebytych szkole
zawodowych Uczestnicy Projektu otrzymaj
dofinansowanie ustalił kwot

- Sfinansowanie badania lekarskiego przed rozpocz

- Zwrot kosztów dojazdu na sta
trasie).  

- W ramach zadania dla Pracodawców przygotowano równie

2. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w Projekcie realizowane s

3. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedzi

1. Projekt jest skierowany do 340 osób (50

2. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zagro
przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynale

a) przedsiębiorstw sektora MŚP;  

b) przedsiębiorstw przechodzących p

c) przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; 

d) przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej; 
ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek w
województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa 
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób, które zamieszkuj
Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłu
pracowników znajdujących się  w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub pracowników przedsi
restrukturyzacyjne / odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajduj

3. Z moŜliwości udziału w projekcie wył
gospodarczą.  

4. W projekcie mogą wziąć udział osoby, którym wygasła umowa o prac
moŜliwości przedłuŜenia powyŜszej umowy wynika z przyczyn le
przystępująca do projektu musi przedstawi
zaistnienie warunków, o których mowa powy

5. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowi
spełnianie warunków udziału w projekcie: 
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wiadczenie, zdolności i przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu. W ramach zadania ka
Uczestników Projektu otrzyma opracowany Indywidualny Plan Działania.  

(4 godz./osobę)–sesja ma na celu pomoc w przyśpieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efektów 
ęki coachingowi Uczestnicy Projektu ustalają konkretne cele, zoptymalizuj

 trafniejsze decyzje oraz pełniej skorzystają ze swoich naturalnych umiejętno
 wzmocnieni w rozwijaniu się oraz poszukiwaniu praz oraz wsparcia w dokonywani zmiany.

szkolenia zawodowe zgodnie z IPD. W ramach zadania kaŜdy z uczestników zostanie objęty wachlarzem
ci Lidera projektu oraz Partnera projektu między innymi:  

ące do egzaminów certyfikowanych (Kursy Prawa jazdy kat. B,C,C+

ce kwalifikacje i umiejętności zawodowe (Księgowość komputerowa, Spedycja i transport , 
zyk angielski i inne) 

Grafika komputerowa PHOTOSHOP, Grafika komputerowa COREL,  ECDL Base, ECDL Standard)
ci „miękkich” (Zarządzanie czasem, Radzenie sobie ze stresem, Trening asertywno

z indywidualnymi potrzebami Uczestników Projektu określonymi na etapie tworzenia IPD. Ka
skorzystać z kilku szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i wydaniem ka

Uczestnikowi Projektu certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. W ramach szkole
: materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, catering.  

Ŝe zawodowe - w ramach zadania kaŜdy z Uczestników  Projektu zostanie obj
w ramach wsparcia Uczestnicy Projektu otrzymają pomoc w zakresie poszukiwania pracy oraz sta

zawodowego, poprzez inicjowanie kontaktów z pracodawcami.  

e zawodowe (realizowane przez okres 3 miesięcy) – staŜe zawodowe mają na celu odzwierciedlenie praktycznej 
koleń, a głównym ich załoŜeniem jest zdobycie doświadczenia zawodowego. W ramach sta

zawodowych Uczestnicy Projektu otrzymają miesięczne stypendium staŜowe, Beneficjent zgodnie z wnioskiem  o 
dofinansowanie ustalił kwotę stypendium szkoleniowego w wysokości 1200,00 zł. brutto/brutto), 

Sfinansowanie badania lekarskiego przed rozpoczęciem staŜu,  

Zwrot kosztów dojazdu na staŜ (równowartość najtańszego biletu miesięcznego na danej  

W ramach zadania dla Pracodawców przygotowano równieŜ formę refundacji wynagrodzenia opiekuna sta

Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w Projekcie realizowane są na terenie województwa śląskiego.   

 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub weekendowo w zaleŜności od dost

 

§4  

Kryteria kwalifikacji do projektu  

50 kobiet i 290 męŜczyzn), z woj. śląskiego.  

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zagroŜonych zwolnieniem, przewidzianych  do zwolnienia lub zwolnionych z 
cych zakładu pracy, przynaleŜące do jednej  z grup:   

cych procesy restrukturyzacyjne;  

cych negatywne skutki zmiany gospodarczej;  

ę w sytuacji kryzysowej;  
dnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek w

ębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperuj
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób, które zamieszkują na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisó

deksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy przed przyst
  w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub pracowników przedsiębiorstw przechodz
cych negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.  

ci udziału w projekcie wyłączone są osoby: odbywające karę pozbawienia wolności, prowadz

 udział osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony lub umowa cywilnoprawna, o ile brak 
szej umowy wynika z przyczyn leŜących po stronie zakładu pracy . W takim przypadku osoba 

u musi przedstawić Organizatorowi odpowiednie oświadczenie wydane przez pracodawc
zaistnienie warunków, o których mowa powyŜej.  

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłoŜenia następujących dokumentów, potw
spełnianie warunków udziału w projekcie:  

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

ci i przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu. W ramach zadania kaŜdy  z 

pieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efektów 
 konkretne cele, zoptymalizują swoje działania, będą 

ętności. Uczestnicy Projektu w 
 oraz poszukiwaniu praz oraz wsparcia w dokonywani zmiany. 

wachlarzem szkoleniami z zakresu 

E,KWP, Operatorów maszyn 

komputerowa, Spedycja i transport , 

OREL,  ECDL Base, ECDL Standard) 
m, Trening asertywności i inne).  

lonymi na etapie tworzenia IPD. KaŜdy z Uczestników 
ętrznym i wydaniem kaŜdemu 

cego uzyskanie kwalifikacji. W ramach szkoleń Uczestnicy Projektu 
eczenie NNW, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, catering.   

dy z Uczestników  Projektu zostanie objęty: 
 pomoc w zakresie poszukiwania pracy oraz staŜu 

 na celu odzwierciedlenie praktycznej 
wiadczenia zawodowego. W ramach staŜy 
owe, Beneficjent zgodnie z wnioskiem  o 

zł. brutto/brutto),  

 

 refundacji wynagrodzenia opiekuna staŜysty.  

 

ci od dostępności Uczestników.  

onych zwolnieniem, przewidzianych  do zwolnienia lub zwolnionych z 

dnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu 
zanych (kooperujących).   

ąskiego (w rozumieniu przepisów 
cy przed przystąpieniem do projektu lub 

ębiorstw przechodzących procesy 
 w trudnej sytuacji gospodarczej.   

ci, prowadzące własną działalność 

lony lub umowa cywilnoprawna, o ile brak 
cych po stronie zakładu pracy . W takim przypadku osoba 

wiadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające 

cych dokumentów, potwierdzających 
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a) Formularz Zgłoszeniowy oraz obligatoryjnie dokumenty wskazane w ppkt b lub c (zale
Formularz);  

b) Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie 

c) W przypadku osób zwolnionych z przyczyn dotycz

• Świadectwo pracy potwierdzaj

• Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy wył
bezrobotne);  

d) W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia lub zagro

• Zaświadczenie pracodawcy o zamiarze nie przedłu
potwierdzającego wypowiedzenie stosunku pracy (w
zgłoszeniowego)  

e) W przypadku osób niepełnosprawnych: Orzeczenie o niepełnosprawno
poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opi
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) 

6. O zakwalifikowaniu Kandydata/ki do Projektu b
fakultatywne, następująco punktowane: 

- osoby zwolnione do 6 miesięcy lub na wypowiedzeniu umowy ze spółek w
(wymagane potwierdzenie w formie ś

- motywacja do znalezienia/kontynuowania zatrudnienia 

7. Ilość punktów uzyskana przez danego Kandydata/tk
brana pod uwagę przy kolejności ustalania miejsc na li
Kandydatów/ki decydująca będzie data zgłoszenia do projektu. 

8. Kwalifikowalność Kandydatów/tek weryfikowana b
wypełnionego przez Kandydata formularza zgłoszeniowego oraz zło
dokumentami.  

9. Status kwalifikowalności Kandydata/ki b
w projekcie.  

10. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalno

1. Rekrutacja potencjalnych Uczestników Projektu odbywa
zasadą równości płci. Rekrutacja zakłada równy dost
potencjalnych Uczestników Projektu. Równie

2. Sposoby rekrutowania Uczestników Projektu: 

a. akcja informacyjna skierowana do instytucji publicznych i instytucji pozarz

b. ogłoszenia w prasie lokalnej  

c. ogłoszenia na portalach społecznoś

d. plakaty, ulotki  

e. strona www projektu  

f. bezpośredni kontakt z grupą docelow

3. Procedura rekrutacyjna prowadzona bę
wydłuŜenia rekrutacji w momencie niezebrania wystarczaj

4. W przypadku nie stawienia się potencjalnego Uczestnika na pierwsz
brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany Uczestnik  z listy rezerwowej. 

5. ZłoŜone dokumenty rekrutacyjne, które b
pól, wypełnienie w sposób nieczytelny, zło
oryginałem kserokopii dodatkowych dokumentów), podlegaj
poinformowania go o tym fakcie (rozmowa telefoniczna, e

6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów okre
PROJEKCIE, jest wypełnienie i przesłanie poczt
Zgłoszeniowego, kompletnie wypełnionego, opatrzo
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:  

- na stronie internetowej Projektu:  http://www.ncku.pl/?page_id=255

- w Biurze Projektu Beneficjenta – Oddział NCKU 
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Formularz Zgłoszeniowy oraz obligatoryjnie dokumenty wskazane w ppkt b lub c (zaleŜnie od statusu danej osoby składaj

cej o udział w projekcie  

sób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy:  

wiadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 

ędu Pracy (dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych jako  

W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia lub zagroŜonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy: 

wiadczenie pracodawcy o zamiarze nie przedłuŜania z pracownikiem umowy o prac
cego wypowiedzenie stosunku pracy (wzór zaświadczenia pracodawcy stanowi zał

W przypadku osób niepełnosprawnych: Orzeczenie o niepełnosprawności,  lub inny dokument wydany przez lekarza 
cy stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) 

O zakwalifikowaniu Kandydata/ki do Projektu będą decydowały spełnione kryteria obligatoryjne (§4 pkt.1)
co punktowane:  

cy lub na wypowiedzeniu umowy ze spółek węglowych lub spółek kooperuj
(wymagane potwierdzenie w formie świadectwa pracy/wypowiedzenia umowy) – 5 pkt;  

wacja do znalezienia/kontynuowania zatrudnienia – 1-3 pkt  

 punktów uzyskana przez danego Kandydata/tkę, wynikająca ze spełnienia kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych b
ci ustalania miejsc na liście rekrutacyjnej. W razie uzyskania takiej samej ilo

dzie data zgłoszenia do projektu.  

 Kandydatów/tek weryfikowana będzie przez Beneficjenta na etapie rekrutacji  do projektu, na podstawie 
andydata formularza zgłoszeniowego oraz złoŜonych przez niego oświadcze

ci Kandydata/ki będzie ponownie potwierdzany przez Kandydata/kę na dzień podpisania umowy uczestnictwa 

enie statusu kwalifikowalności Kandydata/ki powoduje odrzucenie Kandydata/ki  z uczestnictwa w projekcie. 

 

§5  

Zasady rekrutacji  

Rekrutacja potencjalnych Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równoś
ci płci. Rekrutacja zakłada równy dostęp do Projektu zarówno dla kobiet, jak i męŜczyzn znajduj

lnych Uczestników Projektu. RównieŜ udział osób niepełnosprawnych nie będzie dyskryminowany. 

Sposoby rekrutowania Uczestników Projektu:  

akcja informacyjna skierowana do instytucji publicznych i instytucji pozarządowych wspierających osoby bezrobotne 

ogłoszenia na portalach społecznościowych, forach internetowych, stronach zawierających    oferty pracy 

 docelową  

Procedura rekrutacyjna prowadzona będzie w sposób ciągły od momentu rozpoczęcia projektu przez kolejne 14 miesi
enia rekrutacji w momencie niezebrania wystarczającej ilości osób spełniającej wskaźniki lub skrócenia).

 potencjalnego Uczestnika na pierwszą formę wsparcia w ramach projektu jego kandydatura nie b
. Na jego miejsce zostanie wpisany Uczestnik  z listy rezerwowej.  

one dokumenty rekrutacyjne, które będą zawierać błędy formalne (np. brak wymaganych podpisów, niewypełnienie wszystkich 
pól, wypełnienie w sposób nieczytelny, złoŜenie niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, brak poś

m kserokopii dodatkowych dokumentów), podlegają uzupełnieniu przez Kandydata/ki w terminie 3 dni roboczych od dnia 
poinformowania go o tym fakcie (rozmowa telefoniczna, e-mail), o ile zostały złoŜone w terminie rekrutacji. 

ie po spełnieniu kryteriów określonych § 5 pkt 1 i pkt 2 REGULAMINU UCZESTNICTWA W 
PROJEKCIE, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem bądź złoŜenie w Biurze Projektu Formularza 
Zgłoszeniowego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i własnoręcznym podpisem Kandydata.   

 

http://www.ncku.pl/?page_id=255 
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adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

nie od statusu danej osoby składającej 

cych zakładu pracy oraz  

ących zakładu pracy:  

ania z pracownikiem umowy o pracę lub dokument 
wiadczenia pracodawcy stanowi załącznik 1 do Formularza 

nny dokument wydany przez lekarza 
 o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)  

 decydowały spełnione kryteria obligatoryjne (§4 pkt.1) oraz kryteria 

glowych lub spółek kooperujących z woj. Śląskim 

ca ze spełnienia kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych będzie 
j. W razie uzyskania takiej samej ilości punktów przez 

dzie przez Beneficjenta na etapie rekrutacji  do projektu, na podstawie 
wiadczeń wraz z wymaganymi 

 podpisania umowy uczestnictwa 

ci Kandydata/ki powoduje odrzucenie Kandydata/ki  z uczestnictwa w projekcie.  

dnieniem zasady równości szans, w tym zgodnie z 
czyzn znajdujących się w grupie 

dzie dyskryminowany.  

cych osoby bezrobotne  

cych    oferty pracy  

cia projektu przez kolejne 14 miesięcy (moŜliwość 
niki lub skrócenia). 

 wsparcia w ramach projektu jego kandydatura nie będzie 

dy formalne (np. brak wymaganych podpisów, niewypełnienie wszystkich 
enie niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, brak poświadczenia za zgodność z 

 uzupełnieniu przez Kandydata/ki w terminie 3 dni roboczych od dnia 
one w terminie rekrutacji.  

REGULAMINU UCZESTNICTWA W 
enie w Biurze Projektu Formularza 
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7. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na wła
własnoręcznym podpisem Kandydata. 

8. Za moment zgłoszenia przyjmuje się
tradycyjnej decydująca jest data wpłynię

9. ZłoŜone przez potencjalnych Uczestników dokumenty nie podlegaj

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie obligat
akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie. 

11. Data podpisania przez Kandydata/kę umowy uczestnictwa w projekcie jest jednocze
projekcie i datą zmiany statusu Kandydata/ki  na Uczestnika/czk

12. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Beneficjent b

13. Osoba z listy rezerwowej moŜe doł
wyrównawczych z trenerem i podpisaniu o
moŜliwości ich powtórzenia.   

1.  KaŜdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a. udziału w działaniach projektowych wymienionych w §3 pkt. 1 REGULAMINU UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 

b. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zaj

c. otrzymania certyfikatów bądź zaświadcze

d. oceny szkoleń, doradztwa oraz staŜ

e. opracowania Indywidualnego Planu Działania,

f. otrzymania refundacji kosztów dojazdu,  

g. otrzymania stypendium szkoleniowego/sta

- stypendium szkoleniowe/staŜowe wypłacane b
dnia następnego miesiąca po miesią
Projektu. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest otrzymanie przez Beneficjenta zaliczki od Wojewódzkiego Urz
Pracy. Miesięczna kwota stypendium szkoleniowego nie mo
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem,  

- w przypadku niŜszego miesięcznego wymiaru godzinowego szkolenia wysoko
Ŝe nie moŜe być niŜsza niŜ 20 % zasiłku, o którym mowa powy

- Zarówno stypendium staŜowe, jak i stypendium szkoleniowe s
powyŜszym Uczestnicy projektu nie otrzymuj

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a. złoŜenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

b. przestrzegania niniejszego REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, 

c. uczestniczenia we wszystkich przewidzianych w Projekcie typach wsparcia zgodnie  z Indywidualnym Planem Działania 
opracowanym przez doradcę zawodowego, 

d. pisemnego potwierdzania własnym podpisem uczestnictwa w poszczególnych rodzajach wsparcia na listach ob
pisemnego potwierdzania odbioru wszystkich materiałów projektowych, 

e. wypełniania w trakcie trwania Projektu kwestionariuszy, ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzaj

f. przystąpienia do egzaminów zewnę

g. stałej, systematycznej współpracy z pracownikami Projektu, 

h. niezwłocznego poinformowania pracowników Biura projektu o zmianach danych osobowych, zwłaszcza zmianie nazwiska, 
miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego; 

i. przekazania Organizatorowi w okresie do 4 tygodni po zako
danego Uczestnika projektu formy wsparcia) dokumentów potwierdzaj
zatrudnienia.  

j. W przypadku uczestników, którzy w momencie rozpocz
biernymi zawodowo – przekazania Organizatorowi w okresie do 3 miesi
ostatniej przewidzianej dla danego Uczestnika projektu formy wsparcia) nast
zawodową uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie: 
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 jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym Formularzu Zgłoszeniowym, opatrzone dat
cznym podpisem Kandydata.  

Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę złoŜenia wymaganych dokumentów; w przypadku poczty elektr
ca jest data wpłynięcia wymaganych dokumentów, tj. data otrzymania przez Beneficjenta. 

one przez potencjalnych Uczestników dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie obligatoryjnie podpisują umowę uczestnictwa  w projekcie, b
 warunków uczestnictwa w projekcie.  

ę umowy uczestnictwa w projekcie jest jednocześnie datą świadczącą o rozpocz
 zmiany statusu Kandydata/ki  na Uczestnika/czkę projektu.  

 dodatkowych wolnych miejsc, Beneficjent będzie się kontaktował  z osobami z listy rezerwowej.  

e dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do 20% odbytych zaj
wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, Ŝe część zajęć w ramach projektu ju

§ 6 

Prawa Uczestnika Projektu  
jektu ma prawo do:  

udziału w działaniach projektowych wymienionych w §3 pkt. 1 REGULAMINU UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 

otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,  

świadczeń o ukończeniu szkoleń, staŜy oraz uczestnictwa  w Projekcie, 

, doradztwa oraz staŜy, w których uczestniczy,  

opracowania Indywidualnego Planu Działania, 

otrzymania refundacji kosztów dojazdu,   

otrzymania stypendium szkoleniowego/staŜowego   

owe wypłacane będzie z dołu za kaŜdy miesiąc, na podstawie list obecnoś
ca po miesiącu rozliczeniowym w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika 

. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest otrzymanie przez Beneficjenta zaliczki od Wojewódzkiego Urz
czna kwota stypendium szkoleniowego nie moŜe przekroczyć 120 % zasiłku, o którym mowa w 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem,  Ŝe miesięczny wymiar godzinowy wynosi co najmniej 150 godz. 

cznego wymiaru godzinowego szkolenia wysokość stypendium ustalana bę
 20 % zasiłku, o którym mowa powyŜej,  

owe, jak i stypendium szkoleniowe są wolne od podatku dochodowego  od osób fizycznych. W zwi
szym Uczestnicy projektu nie otrzymują informacji PIT-8C.  

§7 

Obowiązki Uczestnika Projektu 
 

ę do:  

enia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,  

przestrzegania niniejszego REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,  

uczestniczenia we wszystkich przewidzianych w Projekcie typach wsparcia zgodnie  z Indywidualnym Planem Działania 
 zawodowego,  

pisemnego potwierdzania własnym podpisem uczestnictwa w poszczególnych rodzajach wsparcia na listach ob
pisemnego potwierdzania odbioru wszystkich materiałów projektowych,  

wypełniania w trakcie trwania Projektu kwestionariuszy, ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, 

pienia do egzaminów zewnętrznych,   

pracy z pracownikami Projektu,  

niezwłocznego poinformowania pracowników Biura projektu o zmianach danych osobowych, zwłaszcza zmianie nazwiska, 
miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego;  

przekazania Organizatorowi w okresie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie (tj. udziału w ostatniej przewidzianej dla 
danego Uczestnika projektu formy wsparcia) dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie 

W przypadku uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami 
przekazania Organizatorowi w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (tj. udziału w 

ostatniej przewidzianej dla danego Uczestnika projektu formy wsparcia) następujących dokumentów potwierdzaj
ńczeniu udziału w projekcie:  

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

ciwym Formularzu Zgłoszeniowym, opatrzone datą i 

enia wymaganych dokumentów; w przypadku poczty elektronicznej oraz poczty 
cia wymaganych dokumentów, tj. data otrzymania przez Beneficjenta.  

 uczestnictwa  w projekcie, będącą równoznaczną z 

ą ą o rozpoczęciu jego udziału w 

 kontaktował  z osobami z listy rezerwowej.   

symalnie do 20% odbytych zajęć, po konsultacjach 
 w ramach projektu juŜ się odbyła i nie ma 

udziału w działaniach projektowych wymienionych w §3 pkt. 1 REGULAMINU UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE  

y oraz uczestnictwa  w Projekcie,  

c, na podstawie list obecności na szkoleniach, do 15-go 
bankowy wskazany przez Uczestnika 

. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest otrzymanie przez Beneficjenta zaliczki od Wojewódzkiego Urzędu 
 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy o 
czny wymiar godzinowy wynosi co najmniej 150 godz.  

 stypendium ustalana będzie proporcjonalnie, z tym 

 wolne od podatku dochodowego  od osób fizycznych. W związku z 

uczestniczenia we wszystkich przewidzianych w Projekcie typach wsparcia zgodnie  z Indywidualnym Planem Działania 

pisemnego potwierdzania własnym podpisem uczestnictwa w poszczególnych rodzajach wsparcia na listach obecności oraz 

ących,  

niezwłocznego poinformowania pracowników Biura projektu o zmianach danych osobowych, zwłaszcza zmianie nazwiska, 

udziału w projekcie (tj. udziału w ostatniej przewidzianej dla 
cie zatrudnienia lub kontynuowanie 

ojekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami 
czeniu udziału w projekcie (tj. udziału w 

mentów potwierdzających sytuację 
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• dokumentów potwierdzaj

• dokumentów potwierdzaj

• dokumentów potwierdzaj
środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. KaŜdy Uczestnik Projektu zakwalifikowany i zobowi
zajęć szkoleniowo-aktywizujących pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecno
Uczestnicy Projektu, którzy będą realizowa
frekwencji  na zajęciach.  

3. W przypadku niewywiązania się z przyj

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowi
podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyn
oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentacj
Biura Projektu  w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia zdarzenia uniemo
lub w inny sposób gwarantujący jej dostarczenie. 

5. W przypadku niewywiązania się Uczestnika Projektu z obowi
lub kontynuowanie zatrudnienia w okresie do 4 tygodni  po zako
Uczestnika kary nałoŜone przez Instytucj
zakończeniu projektu podjęły zatrudnienia lub kontynuowały zatrudnienia. 
Dokumentami potwierdzającymi podję
Projekcie są:  

a. zaświadczenie wystawione przez pracodawc

b. kserokopia umowy pracę/ umowy cywilnoprawnej lub 

c. zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalno

d. oświadczenie o niepodjęciu zatrudnienia. 

6. W przypadku niewywiązania się Uczestnika Projektu, który w momencie rozpocz
bierną zawodowo, z obowiązku przekazania dokumentów potwierdzaj
zakończeniu udziału w projekcie, Organizator Projektu mo
wynikające z niezrealizowania wskaźnika efektywno
Dokumentami potwierdzającymi podjęcie zatrudnienia w te
• zaświadczenie wystawione przez pracodawc

informację o rodzaju umowy, okres zatrudnienia, wymiar etatu  (w przyp
za okres zatrudnienia   
(w przypadku umowy cywilnoprawnej), lub 

• kserokopia umowy pracę/ umowy cywilnoprawnej + rachunków do umowy cywilnoprawnej, lub 

• dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalno
społeczne / zaświadczenie wydane przez upowa
miasta lub gminy) wraz  z dokumentem potwierdzaj
CEIDG), lub  

• oświadczenie o niepodjęciu zatrudnienia. 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Osoba zakwalifikowana do Projektu, która nie podpisała jeszcze Umowy Uczestnictwa w projekcie mo
projekcie w terminie do 5 dni roboczych przed pierwszym wyznaczonym terminem zaj
Projektu.  

2. Po podpisaniu Umowy Uczestnictwa w projekcie rezygnacja z udziału w projekcie mo
następuje poprzez złoŜenie przez Uczestnika Projektu pisemnego o

3. Za uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje si
Projektu lub wynikające z działania siły wy
nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpocz
zostać potwierdzone przez Uczestnika Projektu stosownymi dokumentami przedło

4. Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie przed zako
wsparcia, z wyłączeniem przyczyn okre
rachunek bankowy wskazany przez Organizatora kosztów poniesionych podczas jego dotychczasowego udziału w Projekcie. 
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dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub  

dokumentów potwierdzających podjęcie nauki w formie szkolnej  

dokumentów potwierdzających otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wskazaniem czy 
 z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

dy Uczestnik Projektu zakwalifikowany i zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu, staŜu moŜe opu
cych pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności (zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe). 
ą realizować szkolenia z Modułu - prawo jazdy (wynikające z IPD) zobowi

 z przyjętych zobowiązań Uczestnik moŜe zostać usunięty z Projektu.  

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do złoŜenia pisemnego oś
podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowi

 ten fakt dokumentację. Rezygnacja, wraz ze stosownymi dokumentami powinna zosta
gu 14 dni od chwili zaistnienia zdarzenia uniemoŜliwiającego Uczestnikowi dalszy udział  w Projekcie, poczt

cy jej dostarczenie.  

 Uczestnika Projektu z obowiązku przekazania dokumentów potwierdzają
lub kontynuowanie zatrudnienia w okresie do 4 tygodni  po zakończeniu udziału w projekcie, Organizator Projektu mo

one przez Instytucję Pośredniczącą, wynikające z niezrealizowania wskaźnika rezultatu dot. ilo
ły zatrudnienia lub kontynuowały zatrudnienia.  
cymi podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w terminie do 4 tygodni po zako

wiadczenie wystawione przez pracodawcę, u którego Uczestnik projektu podjął lub kontynuował zatrudnienie lub 

/ umowy cywilnoprawnej lub  

ęciu działalności gospodarczej lub  

dnienia.  

 Uczestnika Projektu, który w momencie rozpoczęcia udziału  w projekcie był osob
zku przekazania dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w okresie do 3 miesi

udziału w projekcie, Organizator Projektu moŜe przenieść na Uczestnika kary nałoŜone przez Instytucj
źnika efektywności zatrudnieniowej zatrudnienia.  

cymi podjęcie zatrudnienia w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie  s
wiadczenie wystawione przez pracodawcę, u którego Uczestnik projektu podjął zatrudnienie – zaś

 o rodzaju umowy, okres zatrudnienia, wymiar etatu  (w przypadku umowy o pracę) / łączna wysoko

(w przypadku umowy cywilnoprawnej), lub  

/ umowy cywilnoprawnej + rachunków do umowy cywilnoprawnej, lub  

cy fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia naleŜnych składek na ubezpieczenia 
wiadczenie wydane przez upowaŜniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urz

miasta lub gminy) wraz  z dokumentem potwierdzającym fakt załoŜenia działalności gospodarczej (wpis KRS / wyci

ciu zatrudnienia.  

§ 8 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie  

Osoba zakwalifikowana do Projektu, która nie podpisała jeszcze Umowy Uczestnictwa w projekcie moŜ
projekcie w terminie do 5 dni roboczych przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, przekazując pisemn

Po podpisaniu Umowy Uczestnictwa w projekcie rezygnacja z udziału w projekcie moŜliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i 
enie przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

Za uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się przyczyny losowe / natury zdrowotnej niezale
ce z działania siły wyŜszej, a takŜe podjęcie zatrudnienia w trakcie udziału w Projekcie. Przypadki te z 

 znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Wszystkie przypadki rezygnacji musz
 potwierdzone przez Uczestnika Projektu stosownymi dokumentami przedłoŜonymi do Biura Projektu. 

Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie przed zakończeniem przewidzianych dla niego w Projekcie oraz w IPD form 
czeniem przyczyn określonych w ust. 3, wiąŜe się  z konsekwencjami finansowymi w postaci konieczno

hunek bankowy wskazany przez Organizatora kosztów poniesionych podczas jego dotychczasowego udziału w Projekcie. 

§ 9 

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

ci gospodarczej wraz z wskazaniem czy 

Ŝe opuścić maksymalnie do 20% 
ci (zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe). 

ce z IPD) zobowiązani są do 100% 

enia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z 
 rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do 
. Rezygnacja, wraz ze stosownymi dokumentami powinna zostać przekazana do 

cego Uczestnikowi dalszy udział  w Projekcie, pocztą 

otwierdzających podjęcie zatrudnienia 
czeniu udziału w projekcie, Organizator Projektu moŜe przenieść na 

nika rezultatu dot. ilości osób, które po 

cie lub kontynuowanie zatrudnienia w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

ł lub kontynuował zatrudnienie lub  

cia udziału  w projekcie był osobą bezrobotną lub 
cie zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po 

one przez Instytucję Pośredniczącą, 

czeniu udziału w Projekcie  są:  
zaświadczenie musi zawierać 
ączna wysokość wynagrodzenia 

Ŝnych składek na ubezpieczenia 
 Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd 

ci gospodarczej (wpis KRS / wyciąg  z wpisu 

Osoba zakwalifikowana do Projektu, która nie podpisała jeszcze Umowy Uczestnictwa w projekcie moŜe zrezygnować z udziału w 
ąc pisemną informację do Biura 

uzasadnionych przypadkach i 
wiadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

 przyczyny losowe / natury zdrowotnej niezaleŜne od Uczestnika 
cie zatrudnienia w trakcie udziału w Projekcie. Przypadki te z zasady 

cia udziału w projekcie. Wszystkie przypadki rezygnacji muszą niezwłocznie 
onymi do Biura Projektu.  

czeniem przewidzianych dla niego w Projekcie oraz w IPD form 
  z konsekwencjami finansowymi w postaci konieczności zwrotu na 

hunek bankowy wskazany przez Organizatora kosztów poniesionych podczas jego dotychczasowego udziału w Projekcie.  



Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów 

rynku pracy(działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement 

   

 

1. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają obowi
dostarczonych przez Organizatora, w trakcie uczestnictwa  w Projekcie oraz po jego zako

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 s
realizacji Projektu.  

3. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają tak
zlecenie Instytucji Pośredniczącej (Wo

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu b

2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakc
mailową, telefonicznie lub listownie.  

3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzj

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem jego podpisania i obowi

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwi
Organizującą Konkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym 

rynku pracy(działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement –

 

Zasady monitoringu Uczestników  

ą obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych 
dostarczonych przez Organizatora, w trakcie uczestnictwa  w Projekcie oraz po jego zakończeniu.  

Informacje, o których mowa w ust. 1 są wykorzystywane do wywiązania się Organizatora  z obowią

ą takŜe obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych podmioty zewn
cej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach).  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.  

W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie uczestników Projektu drog
 

tych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu lub Zarząd Organizatora. 

ycie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucj

……………………………………………………………………...

(data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki)

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

adaptacji do zmian na regionalnym 

– konkurs 

zek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych 

 Organizatora  z obowiązków sprawozdawczych z 

zek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych podmioty zewnętrzne na 

 

ie uczestników Projektu drogą 

 podejmuje Koordynator Projektu lub Zarząd Organizatora.  

przez okres realizacji Projektu.  

zania umowy o dofinansowanie z Instytucją 

……………………………………………………………………... 

Kandydata/Kandydatki) 


