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REGULAMIN WYPŁAT STYPENDIUM  

w ramach projektu 

„Buduj swoją ścieżkę z POWER-em!” nr POWR.01.05.01-00-0066/20 

 

§ 1 

1. W związku z realizacją projektu „Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!”  

nr POWR.01.05.01-00-0066/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty  

dla wszystkich. Działanie: 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnościami. Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób 

z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej –  

QS Zurich Sp. z o.o. wprowadza Regulamin Wypłat dotyczący przyznawania  

i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych.  

2. Stypendia są finansowane ze środków projektu „Buduj swoją ścieżkę kariery  

z POWER-em!” nr POWR.01.05.01-00-0066/20.  

3. Stypendium wypłacane jest wyłącznie tym Uczestnikom projektu, którym w ramach 

przygotowanego przez doradcę zawodowego IPD przewidziano wsparcie  

w postaci szkoleń i/lub staży.  

4. Wyłata odbywa się w oparciu zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji 

konkursowej oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020.  

§ 2 STYPENDIA SZKOLENIOWE 

1. Uczestnikowi projektu za udział w szkoleniu wynikającym z IPD przysługuje 

stypendium szkoleniowe, które wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w  

art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli 

miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi, co najmniej 150 godzin zegarowych;  

w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium 
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szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być 

niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

2. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:  

• Podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

• Nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

3. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których 

Uczestnik projektu był obecny. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego 

są listy obecności na poszczególnych zajęciach. Uczestnik Projektu zobowiązuje 

się do uczestnictwa w 100% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy 

uczestników oraz przystąpienia do przewidzianego w ramach projektu egzaminu 

(dla uczestników szkoleń zawodowych). Wszelkie nieobecności Uczestnika 

Projektu wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od 

momentu ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą  

lub problemami zdrowotnymi, uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczenia 

zwolnienia lekarskiego. W pozostałych przypadkach Uczestnik poproszony 

zostanie o złożenie stosownego oświadczenia. 

4. Wysokość kwoty stypendium jest obliczana na podstawie liczby odbytych zajęć 

przez Uczestnika projektu. W przypadku choroby odbywającemu stypendium 

przysługuje wynagrodzenie za czas udokumentowanej niezdolności do pracy 

zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 nr77, poz. 512 z póź.zm.). W przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na szkoleniu, kwota stypendium 

zostanie proporcjonalnie pomniejszona.  

5. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu za dany miesiąc zostanie 

wypłacone po zweryfikowaniu list obecności. Wypłaty będą dokonywane  

nie wcześniej niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

odbywały się dane szkolenia.  
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6. Stypendium zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika projektu.  

7. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium,  

w momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym.  

W powyższej sytuacji wypłaty stypendiów zostaną uregulowane niezwłocznie  

po otrzymaniu środków od instytucji nadrzędnej.  

§ 3 STYPENDIA STAŻOWE 

1. Uczestnikom projektu, zakwalifikowanym do odbywania stażu zawodowego 

przysługuje stypendium stażowe. Stypendium stażowe miesięcznie wynosi 80% 

wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku 

złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs.   

2. Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje, jeżeli liczba godzin 

stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie.  

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. Ponadto, wskazany minimalny wymiar godzinowy nie ma 

zastosowania w odniesieniu do staży realizowanych na stanowiskach pracy, dla 

których przewidziano krótszy czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala 

się proporcjonalnie.  

4. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:  

• Podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

• Nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

W związku z powyższym Realizator projektu na podstawie wypełnionego przez 

Uczestnika projektu dokumentu Oświadczenie osoby pobierającej stypendium,  
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w przypadku, gdy będzie to wymagane, zgłosi uczestnika do ubezpieczenia  

i będzie odprowadzał za niego należne składki.  

5. Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na stażu, dni ustawowo wolne  

i dni wolne przysługujące stażyści (osobie odbywającej staż przysługują 2 dni 

wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane  

na pisemny wniosek odbywającego staż). W przypadku niewykorzystania 

przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu Uczestnikowi projektu  

nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Uczestnikowi projektu nie przysługuje 

urlop okolicznościowy.  

6. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności. W przypadku 

choroby odbywającemu staż przysługuje wynagrodzenie za czas 

udokumentowanej niezdolności do pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 

oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010  

nr 77, poz.512 z póź.zm.). W przypadku nieobecności z innych powodów niż 

wskazane powyżej kwota stypendium zostanie proporcjonalnie pomniejszona.  

7. Stypendium stażowe za dany miesiąc zostanie wypłacone nie wcześniej niż do 

końca miesiąca następującego po miesiącu, podlegającemu rozliczeniu.  

8. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez Uczestnika projektu do Realizatora 

projektu wszystkich dokumentów wymaganych do rozliczenia stażu  

(tj. miesięcznych list obecności; miesięcznych kart stażu) oraz w przypadku 

choroby – zwolnień lekarskich. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do  

3 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za dzień dostarczenia 

wymaganych dokumentów uważa się datę ich wpływu do biura Realizatora 

projektu. Za dzień dokonania wypłaty stypendium stażowego uważa się dzień 

złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych przez Realizatora projektu. 

Płatność będzie dokonywana z dołu za każdy odbyty przez Uczestnika projektu 

miesiąc stażu. Stypendium zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany 

przez Uczestnika projektu.  
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9. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium  

w momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym.  

W powyższej sytuacji wypłaty stypendiów zostaną uregulowane niezwłocznie  

po otrzymaniu środków od instytucji nadrzędnej.  

§ 4 

1. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłat 

stypendiów, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję 

Pośredniczącą na rachunek Realizatora projektu środków na realizację projektu 

„Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!” nr POWR.01.05.01-00-0066/20  

2. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego lub stażowego przez Uczestnika 

projektu:  

• Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  

• Wypełnienie Oświadczenia Uczestnika Projektu, które dotyczy rachunku 

bankowego: powinno ono zawierać dane o stanie faktycznym, w przypadku zmian 

tych danych Uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć 

informację aktualizującą.  

§ 5 

1. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 

1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585,  

z późn.zm.) obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego 

objęte są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, staży lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

PUP podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych.  

2. 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 pkt9,9a,9b,11 i 12 obowiązkowo podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeżeli nie mają innych tytułów 

rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.  
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3. 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 póź.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 finansowego  

z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póź.zm.).  

4. Pobieranie stypendiów finansowanych ze środków unijnych nie powoduje 

zmniejszenia lub zawieszenia renty z tytułu niezdolności do pracy oraz 

zawieszenia prawa do renty socjalnej (pismo Prezesa ZUS  

nr 992700/611/1025/2018-WOS z dnia 24.04.2018 r.).  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. i obowiązuje w całym okresie 

realizacji Projektu.  

 


