
 

 

Zarządzenie nr KO.021.19.2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 

z dnia 19 maja 2022r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych w ramach projektu 

„Aktywni już dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

Na podstawie § 6 ust.1 i ust. 8 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXIV/194/2004r. Rady Miejskiej Jasła z 14 lipca 2004r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zmienionej uchwałą Nr XLI/356/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 grudnia 2008r., uchwałą Nr 

LXVII/552/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 maja 2010r i uchwałą Nr LIV/554/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 

15 listopada 2017r. oraz na podstawie uchwały LV/493/2022Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 

w związku z pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11.08.2021r. Nr OiK.077.33.2021 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się  Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych w ramach projektu „Aktywni 

już dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1  stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
(-) 

                       Dorota Lignar 
        Dyrektor Miejskiego Ośrodka  

     Pomocy Społecznej w Jaśle 
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              Załącznik do Zarządzenia nr KO.021.19.2022 z dnia 19.05.2022r.  

              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

 I WYPŁATY STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH 

W RAMACH PROJEKTU  

„Aktywni już dziś” 

RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 
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§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów 

szkoleniowych w ramach projektu „Aktywni już dziś” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zwanego dalej „Projektem”. 

2. Stypendia są finansowane ze środków projektu „Aktywni już dziś”  RPO WP, Oś VIII, 

Działanie 8.1. 

3. Projekt „Aktywni już dziś” realizowany jest przez Gminę Miasto Jasło/Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło zwanego dalej „Beneficjentem” 

w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. 

 

 
§ 2 

Stypendium szkoleniowe 

 

1. Wszystkim uczestnikom oraz uczestniczkom Projektu biorącym udział w kursach 

zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe, 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 szkolenia wynosi co najmniej 

150 godzin zegarowych; w przypadku  niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, 

wysokość stypendium 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. Od wypłacanego stypendium 

szkoleniowego odprowadzane będą również składki ZUS zgodnie z przepisami prawa.  

2. Uczestnicy oraz uczestniczki projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

 podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu  

 podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – kwota składki wynosi 0 zł  

 nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

W związku z powyższym Beneficjent Projektu na podstawie wypełnionego przez 

uczestnika/uczestniczkę Projektu dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej 
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stypendium szkoleniowe” (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w przypadku gdy będzie to 

wymagane zgłosi uczestnika/uczestniczkę do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za 

niego/nią  należne składki.  

3. Koszt składek na ubezpieczenie ZUS ponosi Beneficjent. 

4. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za nieusprawiedliwione godziny nieobecności 

        na kursie. 

Osoba 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. 

5. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego przez uczestnika/uczestniczkę Projektu:  

A. prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium 

szkoleniowe” (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);  

B. Prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego (załącznik nr 

2 do niniejszego regulaminu);  

C. Obecność na kursie – potwierdzona podpisem uczestnika/uczestniczkę na liście 

obecności oraz przystąpienie do egzaminów (potwierdzone podpisem). 

Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest uczestnictwo w co najmniej 80% 

zajęć (uczestnik/uczestniczka w celu ukończenia kursu powinien/powinna wykazać co 

najmniej 80% obecności). 

Kurs uważa się więc za ukończony przez uczestnika jeśli był obecny na co najmniej 80 % 

godzinach dydaktycznych czasu trwania kursu.” 

6. Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana jest przelewem na konto wskazane 

przez uczestnika/uczestniczkę projektu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem 

w terminie do 14 dni liczonych od dnia zakończenia egzaminu. 

7. Beneficjent 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 

finansowych od Instytucji Pośredniczącej. Uczestnikom/uczestniczkom Projektu nie 

przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych w ramach projektu „Aktywni już 

dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

 

      Oświadczenie 

  osoby pobierającej stypendium szkoleniowe 
 

Nazwisko: ………………………………………………………. Imiona: …………………………………………... 

Nazwisko rodowe: ……………………………………………  

Imię ojca: ……………………………………………………….. Imię matki: ………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………… Miejsce urodzenia: ………………………………. 

PESEL ………………………………………………………….. Obywatelstwo: …………………………………... 

 

Miejsce zamieszkania 

Gmina / Dzielnica: ………………………. Powiat: ……………..……….. Województwo: ……………………… 

Kod: ……………………………….  Poczta: ………………………….. Miejscowość: ………………………….. 

Ul: …………………………….…………… Nr domu: …………………… Nr mieszkania …………………...… 

Telefon: …………………………………... Adres e-mail: ……………………………………………………… 

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia: …………………………………………………….. 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego ……………………………………………. 

Nr rachunku bankowego |__ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| 

 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE:  

1.Jestem/Nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę.  

2.Jestem/Nie jestem* zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

3.Posiadam/Nie posiadam* orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim /umiarkowanym/ 

znacznym.  

4.Posiadam/Nie posiadam* prawa do renty, do dnia ...........................,  

5.Jestem/Nie jestem* studentem/uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i nie ukończyłam/em 26 lat.  

6.Jestem/Nie jestem* osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy i otrzymuję/nie 

otrzymuję* zasiłek dla bezrobotnych.  

7.Posiadam/ Nie posiadam* inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, podać 

jaki…………………………………………………………………….....................................................  

                                                 
  właściwe należy podkreślić  
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Zgadzam się, że w przypadku konieczności objęcia mnie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym 

Beneficjent będzie dokonywał z tego tytułu płatności w moim imieniu.  

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy.  

O wszelkich zmianach dotyczących powyższego oświadczenia w terminie 7 dni od momentu zaistnienia 

tych zmian powiadomię na piśmie Beneficjenta Projektu.  

 

Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych 

w ramach projektu „Aktywni już dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

 

…………………………….……    ……………………………………… 

                                     data                      podpis Uczestniczki/ka Projektu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych w ramach projektu „Aktywni już 

dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO 

 

w ramach projektu 

 

„Aktywni już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
 
 
DANE OSOBOWE:  

 

Imiona i nazwisko:  

 

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

 

Numer PESEL:  

 

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

 

 

Adres zamieszkania:  

 

Ulica i numer domu:  

 

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

 

Kod pocztowy i miejscowość:  

 

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

 

Niniejszym wnioskuję o wypłatę stypendium szkoleniowego  

za udział w kursie zawodowym pt.: „………………………………………………………………….”  

 

Numer konta:.............................................................................................................................................. 

  

Nazwa banku:  

 

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

 

 

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

Data i Podpis uczestnika/uczestniczki  

Projektu 


