
 

                                                                                                                                               

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPO WiM na lata 2014−2020  

 

 

Podstawowe warunki udzielania głównych form wsparcia 

 

Założenia dotyczące realizacji głównych form wsparcia zostały opisane  

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020.  

 

I.  Definicje form wsparcia 

Staż - to nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo 

umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań  

w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.  

Szkolenie otwarte – szkolenia o ustalonej z góry dacie, miejscu, programie lub 

ramach merytorycznych, grupie docelowej, celach szkoleniowych i cenie.  

Są to szkolenia, na które jest prowadzony otwarty nabór uczestników i są 

organizowane niezależnie i bez bezpośredniego związku ze wsparciem 

przewidzianym w konkretnym projekcie. 

Szkolenie zamknięte – szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego projektu, 

którego zakres, tematyka i grupa docelowa wynikają z działań projektowych. 

 

II. Warunki udzielania staży 

1. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne  
z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. 
UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk  
i Staży, jak również spełnia podstawowe wymogi dające wysoki standard stażu 
poprzez zapewnienie, iż:  

 
a) staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta 

oraz podmiot przyjmujący na staż. Umowa zawiera podstawowe warunki 
przebiegu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego 
stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane 
opiekuna stażu;  
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b) zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który 
jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy  
z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest 
opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;  
 

c) stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, 
wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu. Opiekun 
wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami  
i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także 
monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków  
i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na 
temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna 
stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest 
wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż; 
 

d) po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte 
rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot 
przyjmujący na staż w formie pisemnej. 

 

2. Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.  

 
3. W okresie odbywania stażu stażyście 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, jeżeli miesięczna liczba godzin 
stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie 1  – w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie2.  

 

4. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie 
mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. 
Płatnikiem składek za te osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym 
uczestniczy dana osoba. 

 

5. Koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowanym  
w projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa w pkt 3. 

 

6. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych 
odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe.  

 

                                                             

1  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.   

2  Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne 
płaconych przez płatnika tj. beneficjenta.   
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7. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego 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. 

 
8. Osobom uczestniczącym w stażu, w okresie jego trwania, można pokryć koszty 

opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości 
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 

9. Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny uwzględniać jedną z opcji:  
 

a) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna 
stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu 
go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad 
grupą stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, w wysokości obliczonej jak za 
urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto miesięcznie. Refundację 
wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do liczby rzeczywistych godzin 
opieki nad grupą stażystów zrealizowanych przez opiekuna3;  

b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia 
opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, 
w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.  
 

10. Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty 
inne niż wskazane w pkt 3-5 i 8-9 związane z odbywaniem stażu (np. koszty 
dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia 
dla stażysty, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty 
itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę.  
 

11. Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu 
wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 1 lit. c, nie zależy natomiast od 
liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy.  
 
 

III. Warunki udzielania szkoleń  

1. Szkolenia zgodne są ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika 
projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. 

2. W przypadku, gdy w ramach projektu o dofinansowanie nie zaplanowano 
konkretnych szkoleń, a ich wybór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb 
uczestników projektu, należy mieć na uwadze, iż zgodność szkoleń ze 

                                                             

3 Taka forma refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.   
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zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy może zostać szczegółowo 
zweryfikowana na etapie rozliczania i kontroli projektu. 

3. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy 
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

4. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 
(konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje 
na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020.  
 

5. Nabycie kwalifikacji lub kompetencji jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie 
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Kwestia kompetencji 
oraz kwalifikacji zawodowych została szczegółowo ujęta w opracowaniu: 
Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym 
osobny załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

6. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, 
które miesięcznie wynosi 120% zasiłku4, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny 
wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego 
ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% 

zasiłku.  
 

7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów 
powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za  
te osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana osoba. 

 

8. Koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowanym  
w projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa w pkt 6. 

 

9. Osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwania, można pokryć 
koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi  
w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

                                                             

4 Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez 

płatnika tj. beneficjenta.   


