
 
 

 
                                       

                                                                 
 

 
 

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO 

W RAMACH PROJEKTU „PRZEPIS NA BIZNES -WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI”, RPLD.08.03.04-10-0002/19-00  z dnia 02/07/2020 r. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 

„Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź”. 

1. Informacje ogólne  

1.1. Niniejszy regulamin dotyczą sposobu i możliwości wypłaty stypendium szkoleniowego wypłacanego  

w ramach projektu pn. „Przepis na Biznes -rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Miasta Łodzi”. 

1.2. Projekt realizowany jest przez HRP Group Sp. z o.o. oraz Miasto Łódź  jako partnera projektu.  

2. Słownik pojęć 

2.1. Beneficjent – podmiot, który realizuje projekt jako Lider: HRP Group Sp. z o.o  

2.2. IP WUP – Instytucja Pośrednicząca tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

2.3. Uczestnik projektu – osoba fizyczna, zakwalifikowana do projektu, otrzymująca wsparcie w ramach  projektu.  

2.4. Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i 

nie są bezrobotne).  

2.5. Osoby bezrobotne - to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Wytyczne w zakresie monitorowania przyjmują definicję bezrobocia w dwóch ujęciach, które 

uznawane są za równoważne.  

3. Stypendia 

3.1. Osobom bezrobotnym i biernym zawodowo uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium 

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

rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W 

przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z 

tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku. 

3.2. Mając na uwadze powyższe, kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą 

Uczestnikowi/-czce: 

3.2.1. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

3.2.2. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł), 



 
 

 
                                       

                                                                 
 

 
 

3.2.3. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych. Składki społeczne finansuje w całości Beneficjent. 

3.3. Stypendium szkoleniowe przyznawane jest miesięcznie w kwocie zależnej od ilości odbytych godzin 

szkolenia, w wysokości 9,60 zł brutto brutto/godzinę szkolenia. 

3.4. W celu rozliczenia stypendium Uczestnik/-czka powinien wypełnić i dostarczyć przed szkoleniem  

„Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”. 

3.5. Uczestnicy/-czki, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, aby 

pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie przed 

rozpoczęciem szkolenia. Uczestnicy/-czki zobowiązani są wyrejestrować się z Urzędu pracy i następnie po 

wypełnieniu „Oświadczenia (…)” zostaną zgłoszone do ubezpieczenia przez Beneficjenta. O ile odrębne 

przepisy Urzędu Pracy, w którym zarejestrowany jest Uczestnik Projektu jako osoba bezrobotna nie stanowią 

inaczej.  

3.6. Uczestnicy/-czki, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, aby 

pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie przed 

rozpoczęciem szkolenia. Uczestnicy/-czki  obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlegają tylko z tytułu 

pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy/-czki, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych mogą 

pobierać zasiłek i stypendium szkoleniowe jednocześnie, ponieważ łączna kwota stypendium szkoleniowego 

wypłacana dla Uczestnika/-czki projektu nie przekroczy miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Uczestnicy/-czki nie są zobowiązani do wyrejestrowania się z Urzędu Pracy na czas pobierania zasiłku.  

3.7. Uczestnik/-iczka Projektu, któremu zmieni się status osoby zarejestrowanej jako bezrobotny w Urzędzie 

Pracy np. zakończy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, zobowiązany jest wyrejestrować się z Urzędu Pracy 

oraz wypełnić „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium” i niezwłocznie przesłać informację do 

Beneficjenta, by zostać zgłoszonym do ubezpieczenia. O ile odrębne przepisy Urzędu Pracy, w którym 

zarejestrowany jest Uczestnik Projektu jako osoba bezrobotna nie stanowią inaczej. 

3.8. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik/-iczka Projektu 

był obecny z zastrzeżeniem pkt 3.9 i pkt 4.1. 

3.9. Uczestnik/-czka zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności 

do odbywania szkolenia, 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. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika/-iczki szkolenia 

udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej 

wysokości. 

 

 



 
 

 
                                       

                                                                 
 

 
 

4. Wypłata stypendium 

4.1. Wypłata stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zostanie wypłacone w terminie do 10 dni od 

zakończenia ostatnieg dnia skoleniowego, po spełnieniu przez Uczestnika/-czkę wymogów : 

4.1.1. Zapoznanie się z niniejszą regulacją 

4.1.2. Prawidłowe wypełnienie i dostarczenie w terminie do Beneficjenta „Oświadczenia osoby 

pobierającej stypendium”. 

4.1.3. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty będą podstawą do wypłaty stypendium 

szkoleniowego. 

4.2. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium powinno zawierać dane o stanie faktycznym, w przypadku 

zmian tych danych –w szczególności dotyczących statusu osoby zarejestrowanej jako bezrobotny/-a w 

urzędzie pracy –Uczestnik/-czka jest zobowiązany niezwłocznie przesłać informację aktualizującą.. 

4.3. Wypłaty zostaną przekazane na wskazany w ”Oświadczeniu (...)” przez Uczestnik/-czkęa Projektu rachunek 

bankowy.  

4.4. Beneficjent zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium, w momencie wyczerpania środków 

finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendium zostaną uregulowane 

niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji. 

4.5. Uczestnikowi/-czce nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, które 

wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek realizatora środków na realizację projektu. 

5. Postanowienia końcowe 

5.1. Ostateczna interpretacja regulacji wypłaty stypendium szkoleniowego w ramach projektu ”Przepis na Biznes 

-rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” w projekcie należy do 

Beneficjenta. 

5.2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulacji w sytuacji wytycznych, warunków realizacji projektu 

lub dokumentów programowych. 

  



 
 

 
                                       

                                                                 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

osoby pobierającej stypendium szkoleniowe w projekcie „Przepis na Biznes -rozwój przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” RPDL.08.03.04-10-0002/19-00 

 

  Dane osobowe 

Nazwisko ................................................................................  

Imiona:.................................................................................. 

Imię ojca: ................................................................................  

Imię matki: ........................................................................... 

Miejsce urodzenia: ................................................................ 

PESEL: ......................................................................................................................................... 

 Miejsce zameldowania 

Gmina / Dzielnica   ......................................................................................................................................... 

Powiat: .............................................................................................................................. 

Województwo: .................................................................................................................... 

Kod: .................................................................................................................................. 

Poczta: …............................................................................................................................ 

Miejscowość:....................................................................................................................... 

Ul: .................................................................................................................................... 

Nr domu ..........................................    Nr mieszkania .......................................................... 

  Dane kontaktowe 

Telefon:.................................................. e- mail: ............................................................... 

  Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia: 

.................................................................................................................................... 

 Urząd Skarbowy  

........................................................................................................................... 

 



 
 

 
                                       

                                                                 
 

 
 

 Nr rachunku bankowego 

 |__ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __| 

 

 Jestem/nie jestem (zaznaczyć właściwe) osobą niepełnosprawną i posiadam/nie posiadam (zaznaczyć 

właściwe) stopień niepełnosprawności : 

❑ LEKKI                

❑ UMIARKOWANY 

❑ ZNACZNY 

 Pobiera Pan/Pani świadczenie/zasiłek:  

❑ RENTĘ .............................................................................................. 

❑ EMERYTURĘ .....................................................................................               

❑ INNE (podać)………………………………………………………………………………….     

❑ NIE POBIERAM ŚWIADCZENIA 

 

Proszę podać nazwę i adres organu wypłacającego świadczenie/zasiłek 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM 

Niniejszym oświadczam, że: 

❑ jestem zarejestrowany(a) jako bezrobotny w Urzędzie Pracy w ................................... 

ul………………………………………………………. oraz, że pobieram / nie pobieram* zasiłek/ku dla bezrobotnych i 

poinformuję ww. Urząd Pracy o uczestnictwie w projekcie niezwłocznie po rozpoczęciu udziału w projekcie. 

Zasiłek dla bezrobotnych pobieram do dnia………………….............................. 

❑ nie jestem  zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy  

W przypadku konieczności objęcia mnie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zgadzam się aby Instytucja 

realizująca projekt „Przepis na Biznes -rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” 

RPDL.08.03.04-10-0002/19-00 dokonywała z tego tytułu płatności w moim imieniu. 

O wszelkich zmianach dotyczących danych w niniejszym kwestionariuszu zobowiązuję się poinformować pisemnie. 

.......................................                           ................................................................. 

 data                                                                podpis 



 
 

 
                                       

                                                                 
 

 
 

 
1. Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego za składanie fałszywych zeznań (podanie nieprawdziwych informacji).  
2. O wszystkich zmianach dotyczących informacji objętych niniejszym kwestionariuszem osobowym, w szczególności o 

zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych, zobowiązuję się pisemnie powiadomić Beneficjenta projektu, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej 
zmiany.  

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności określonej art. 98 Ustawy z dn. 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń 
społecznych za brak terminowego powiadomienia Beneficjenta projektu o wszelkich zmianach uniemożliwiających 
prawidłowe zgłoszenie do ZUS. 
 

.......................................                           ................................................................. 

 data                                                                podpis 

*) niepotrzebne skreślić  

Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, aby pobierać stypendium z 

tytułu odbywania szkolenia w ramach RPO, muszą  poinformować Urząd Pracy o tym fakcie niezwłocznie po  rozpoczęciu 

udziału w projekcie (zostaną wyrejestrowane  z Urzędu Pracy na czas pobierania stypendium). Osoby takie zostaną 

zgłoszone do ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki. Osoby, które są 

zarejestrowane w Urzędzie Pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania 

szkolenia w ramach RPO, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie niezwłocznie po  rozpoczęciu udziału w projekcie. 

Osoby takie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlegają tylko z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 


