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REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW W RAMACH PROJEKTU 

pn. „Fabryka Aktywnych  Zawodowo” nr RPZP.06.05.00-32-K048/18 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach projektu 
pn. „Fabryka Aktywnych Zawodowo” nr RPZP.06.05.00-32-K048/18, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 
 

§ 2 Stypendia szkoleniowe 
1. Uczestnikom projektu, którzy uczestniczą w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe, 

które miesięcznie wynosi maksymalnie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 

ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Oznacza to, że w okresie od 1.06.2019 r. 

do 31.05.2020 r., maksymalny miesięczny poziom stypendium przysługujący Uczestnikowi 

projektu/Uczestniczce projektu wynosi 1 033,68 zł., a w kolejnym okresie kwota zostanie zwaloryzowana 

zgodnie z zapisami ustawy. 

2. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest ukończenie szkolenia, a warunkiem ukończenia 

szkolenia jest minimalnie 80% frekwencji na zajęciach. 

3. Kwota stypendium w wysokości 120% zasiłku, o której mowa w pkt 1 zostanie wypłacona pod warunkiem, 

że miesięczna ilość godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższej miesięcznej 

liczby godzin szkolenia wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie. Natomiast gdy 

miesięczny wymiar szkolenia przekracza 150 godzin nie jest możliwe wypłacenie stypendium o wartości 

wyższej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

4. Dodatkowo stypendium szkoleniowe wypłacane jest jedynie za czas trwania zajęć, podczas których 

uczestnik projektu był obecny. W przypadkach nieobecności uczestnika projektu w zajęciach 

szkoleniowych, od całkowitej kwoty stypendium odlicza się proporcjonalnie ilość nieobecnych 

nieusprawiedliwionych dni na szkoleniu. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia 

lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby, która usprawiedliwia nieobecność i ta nieobecność nie 

obniża stypendium szkoleniowego. Ważne! zwolnienie lekarskie (ZLA) Uczestnika/Uczestniczki Projektu, 

które ma usprawiedliwić nieobecność na szkoleniu musi zawierać dane płatnika składek, czyli Izby 

Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz NIP Izby: 852 10 10 235 (nazwę Izby i NIP Uczestnik 

projektu zgłasza u lekarza w chwili wypisywania zwolnienia przez lekarza). 

5. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na poszczególnych zajęciach – 

warunkiem wypłaty stypendium jest minimum 80% frekwencji na zajęciach. 

6. Uczestnicy projektu, którym przysługuje stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy projektu nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, z uwagi na obowiązujące w tym zakresie zwolnienie. W związku z powyższym z uwagi 

na niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektu 

istnieje podstawa do naliczania składki zdrowotnej, przy czym sama składka zdrowotna wyniesie 0,00 zł 

7. Płatnikiem składek za Uczestników projektu jest Organizator projektu, w którym uczestniczy Uczestnik 

projektu/Uczestniczka projektu. 
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8. Koszt składek ponoszonych przez Organizatora jest wydatkiem, który nie zawiera się w kwocie stypendium, 

o którym mowa w pkt. 1.  

9. Organizator projektu na podstawie wypełnionego przez Uczestnika projektu/Uczestniczkę projektu 

dokumentu „Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych”, w przypadku gdy 

będzie to wymagane, zgłosi uczestnika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

będzie odprowadzał za niego należne składki. 

10. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie na konto bankowe wskazane w Oświadczenie dla celów 

ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych lub, w wyjątkowych sytuacjach, w formie przekazu 

pocztowego. 

 

§ 3 Stypendia stażowe 

1. W okresie odbywania stażu Uczestnikom projektu, k przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie 

wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin 

miesięcznie.  W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie 

2. Kwota stypendium podlega waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Oznacza to, że w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r., maksymalny 

miesięczny poziom stypendium przysługujący Uczestnikowi/Uczestniczce projektu wynosi 1 033,68 zł., 

a w kolejnym okresie kwota zostanie zwaloryzowana zgodnie z zapisami ustawy. 

3. Gdy miesięczny wymiaru godzin jest mniejszy niż 160 godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie. 

4. Uczestnicy projektu, którym przysługuje stypendium stażowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy projektu nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, z uwagi na obowiązujące w tym zakresie zwolnienie. W związku z powyższym z uwagi 

na niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektu istnieje 

podstawa do naliczania składki zdrowotnej, przy czym sama składka zdrowotna wyniesie 0,00 zł 

5. Płatnikiem składek za Uczestników projektu jest Organizator projektu, w którym uczestniczy 

Uczestnik/Uczestniczka projektu. 

6. Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych 

przez płatnika, tj. Organizatora projektu. 

7. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które 

przysługuje stypendium. 

8. Organizator projektu na podstawie wypełnionego przez Uczestnika projektu/Uczestniczkę projektu 

dokumentu „Oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych”, w przypadku gdy 

będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

będzie odprowadzał za niego należne składki. 

11. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu. W przypadkach nieobecności uczestnika 

projektu na stażu, od całkowitej kwoty stypendium odlicza się proporcjonalnie ilość nieobecnych 

nieusprawiedliwionych dni na stażu. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia lekarskiego 

(ZLA) nieobecność z powodu choroby, która usprawiedliwia nieobecność i ta nieobecność nie obniża 

stypendium stażowego. Ważne! zwolnienie lekarskie (ZLA) Uczestnika/Uczestniczki Projektu, które ma 

usprawiedliwić nieobecność na szkoleniu musi zawierać dane płatnika składek, czyli Izby Rzemieślniczej 

Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz NIP Izby: 852 10 10 235 (nazwę Izby i NIP Uczestnik/Uczestniczka 

projektu zgłasza u lekarza w chwili wypisywania zwolnienia przez lekarza). 

9. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności.  
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10. Stypendium stażowe wypłacane będzie na konto bankowe wskazane w „Oświadczeniu dla celów ustalenia 

obowiązku ubezpieczeń społecznych” lub, w wyjątkowych sytuacjach, w formie przekazu pocztowego. 

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Stypendium szkoleniowe wypłacone zostanie po każdym miesiącu szkolenia do 15-tego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu odbycia szkolenia, a stypendium stażowe do 15-tego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu odbycia stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu - na wskazany 

w „Oświadczeniu dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych” przez uczestnika projektu 

rachunek bankowy lub, w indywidualnych przypadkach, przekazem pocztowym. Projektodawca zastrzega 

sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium, w momencie wyczerpania środków finansowych na 

koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów zostaną uregulowane niezwłocznie, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpływu dotacji na rachunek Organizatora po otrzymaniu 

środków od Instytucji Pośredniczącej.  

2. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, które wynikają 

z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków na realizację projektu pn. Fabryka 

Aktywnych Zawodowo. 

3. Kwotę stypendium wypłacanego osobie odbywającej szkolenie/staż należy rozumieć jako kwotę:  

 wypłacaną uczestnikowi projektu,  

 nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty 

stypendium zwolnieniem,  

4. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego przez uczestnika projektu:  

a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  (dostępny podczas rekrutacji i w biurze projektu),  

b. prawidłowe wypełnienie oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

(dostępne w biurze projektu),  

c. listy obecności potwierdzające obecność na szkoleniu/stażu.  

5. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty stanowią podstawę do wypłaty stypendium.  

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych 
przez wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego 
z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.). 
Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w 
przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów stanowiących podstawę 
wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące 
obniża się do wysokości 0 zł. iii Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i 
wypadkowego objęte są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, 
na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 
dorosłych. Zgodnie z art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 
1585, z późn. zm.) Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i 
rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. 


