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„Kobieta na rynku pracy!” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 7 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
 „Kobieta na rynku pracy!” 

 
 
 
Imię i nazwisko Kandydatki/Uczestniczki Projektu………………………………………...……….. 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „Kobieta na rynku pracy!” realizowany jest przez Towarzystwo ALTUM Programy 

Społeczno-Gospodarcze w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa.  

2. Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2013 r. do 31.07.2014 r. na terenie województwa 
podkarpackiego. 

 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 Projekt – „Kobieta na rynku pracy!” 

 Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 Beneficjent – Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze 
 ul. Warszawska 5/7 
 35-205  Rzeszów 

 Strona internetowa: www.altum.pl 

 Kandydatka – osoba starająca się o udział w Projekcie 

 Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dokumentacją rekrutacyjną. 

 Osoba zależna - osoba wymagającą, ze względu na stan zdrowia lub wiek, stałej opieki, 
połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z Uczestniczką Projektu lub 
pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym – na podst. art. 2 ust.1 pkt 21 
„Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20.04.2004 roku (Dz. U. 
z 2004 r., nr 99, poz. 1001). 

 
 

http://www.altum.pl/
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§ 3 
Uczestniczki Projektu 

 
1. Projekt jest skierowany do 60 niezatrudnionych kobiet, w wieku aktywności zawodowej (15-

64 l.), zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i ubóstwa, w tym 
korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących w powiecie rzeszowskim lub powiecie 
Miasta Rzeszów. 

 
 

§ 4 
Sposób rekrutacji Uczestniczek Projektu 

 
1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego na 

odpowiednim wzorze (załącznik nr 1 do Regulaminu) i dostarczenie go w wyznaczonym 
terminie do siedziby Beneficjenta - Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów. 

2. Rozmowy rekrutacyjne z Kandydatkami odbędą się od 15 maja do 15 czerwca 2013 r. 
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego 

naboru Uczestniczek Projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób 
zakwalifikowanych. 

4. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie 
internetowej Projektu oraz w siedzibie Beneficjenta.  

5. Kandydatki zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego 
(parafowanego na każdej ze stron i wypełnionego w języku polskim w czytelny sposób) wraz 
z wymaganymi załącznikami – formularz może być wypełniony odręcznie lub komputerowo. 

6. Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć 
osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. 

7. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu 
formularza do siedziby Beneficjenta. 

8. Kandydatka odbywa rozmowę wstępną z doradcą zawodowym. 
9. O zakwalifikowaniu Kandydatek do Projektu decydować będzie komisja w składzie: specjalista 

ds. rekrutacji i doradca zawodowy. 
10. Specjalista ds. rekrutacji ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez 

Kandydatkę, prosząc ją o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich 
instytucjach. 

11. Komisja rekrutacyjna buduje listę uczestniczek, a później listę rezerwową w przeciągu 15 dni 
roboczych od zamknięcia terminu naboru, zgodnie z następującymi kryteriami wg malejącej 
liczby punktów: 

 korzystanie z pomocy GOPS +4 pkt. 

 rozmowa wstępna (oceniana będzie motywacja i chęć do udziału w projekcie i adekwatność 
potrzeb do możliwości wsparcia w projekcie +5 pkt. 

 opieka nad dzieckiem/osobą zależną +2 pkt. 

 wykształcenie średnie lub niższe +2 pkt. 

 brak doświadczenia w danym zawodzie spośród proponowanych w projekcie +2 pkt. 

 brak kwalifikacji w danym zawodzie spośród proponowanych w projekcie +2 pkt. 
12. Na podstawie dokonanej przez komisję rekrutacyjną oceny, sporządzona zostanie lista 

Uczestniczek zatwierdzona przez Zarząd Beneficjenta. 
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13. Po sprawdzeniu warunków uczestnictwa w projekcie, skonstruowaniu listy Uczestniczek i listy 
rezerwowej, Kandydatki (przyjęte i odrzucone) zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji 
listownie. 

14. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu specjalista ds. rekrutacji może 
zakwalifikować do Projektu następną osobę z listy, tj. z zachowaniem kolejności zgłoszeń. 

15. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z polityką równych szans, na równi będą traktowane osoby 
bez względu na stan zdrowia i inne czynniki, które mogłyby wpływać na ich dyskryminację. 

16. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 
17. Po zatwierdzeniu ostatecznej listy Uczestniczek, zostanie przeprowadzone doradztwo 

zawodowe polegające na opracowaniu Indywidualnych Planów Działań dla wszystkich 
Uczestniczek, określających indywidualny przebieg pomocy w ramach Projektu. 

 
 

§ 5 
Organizator Projektu zobowiązuje się do:  

 
1. Objęcia każdej Uczestniczki indywidualnym doradztwem zawodowym, w tym opracowanie 

Indywidualnych Planów Działania (60os*2h). 
2. Zapewnienia, w zależności od potrzeb, poradnictwa psychospołecznego (60os.*4h) 

 Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na poradnictwo (60os.*1 przejazd w obydwie 
strony) 

3. Przeprowadzenia warsztatów kompetencji zawodowych: 

 Moduł motywacyjno-integracyjny (10 grup*16h)  

 Moduł autoprezentacji i savoir-vivre (10 grup*24h) 

 Kurs kreacji wizerunku (10 grup*24h) 

 Zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów (5 dni*60 osób) 

 Zapewnienie materiałów warsztatowych (60szt.) 

 Wypłaty stypendium za moduły i kurs (60os.*64h) – na zasadach określonych w §9 

 Zwrotu kosztów dojazdu na moduły i kurs (60os.*8 przejazdów) – na zasadach 
określonych w §8 

 Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (10os.) 
4. Przeprowadzenia jednego wybranego przez Uczestniczkę kursu zawodowego 

przekwalifikowującego i doskonalącego spośród: 

 Pomoc księgowej (15os*80h) 

 Specjalistka ds. kadr i płac (15os*80h) 

 Fakturzystka z obsługą magazynu (15os*80h) 

 Sprzedawca z kasą fiskalną (15os*80h) 

 Zwrotu kosztów przejazdu (60os.*10 przejazdów) – na zasadach określonych w §8 

 Wypłaty stypendium za kurs zawodowy (60os.*80h) – na zasadach określonych w §9 
5. Przeprowadzenia zajęć dodatkowych (język obcy do wyboru przez Uczestniczki): 

 Obsługa komputera z Internetem (4 grupy*40h) 

 Język angielski (40h/grupa) lub język niemiecki (40h/grupa) 

 Zwrotu kosztów przejazdu (60os.*10 przejazdów) – na zasadach określonych w §8 

 Wypłaty stypendium za zajęcia dodatkowe (60os.*40h) – na zasadach określonych w §9 
6. Zapewnienia możliwości odbycia stażu zawodowego 60 osobom. 

 Wypłaty stypendium stażowego (60os.*6m-cy) – na zasadach określonych w Umowie 
stażowej. 
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§ 6 

Prawa Uczestniczki 
 

Uczestniczka Projektu ma prawo do: 
1. Nieodpłatnego skorzystania z działań przewidzianych w Projekcie, wymienionych w §5 

Regulaminu. 
2. Otrzymania bezpłatnych materiałów warsztatowych przygotowanych przez Organizatora 

Projektu. Zawartość materiałów warsztatowych zostanie określona dla każdego typu szkolenia, 
zgodnie z budżetem Projektu. 

3. Zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe, 
przy uwzględnieniu zasad określonych w §8. 

4. Otrzymania wyżywienia i przerwy kawowej podczas warsztatów i kursów, zgodnie z założeniami 
budżetu. 

5. Otrzymania stypendium szkoleniowego na zasadach określonych w §9. 
6. Zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na zasadach określonych w §10, 

przewidziane w budżecie Projektu dla określonego zadania. 
7. Otrzymania certyfikatu ukończenia kursu zawodowego i możliwości zdawania stosownych 

egzaminów w przypadku kursów, które to przewidują. 
8. Zgłaszania Kierownikowi Projektu, Administratorowi lub Wykładowcom wszelkich uwag 

i wniosków dotyczących realizacji Projektu szkoleniowego. 
9. Nieobecności na szkoleniu w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych (łączna liczba 

nieobecności na szkoleniu nie powinna przekroczyć  20% czasu trwania szkolenia). 
10. W przypadku powtarzających się, nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% 

czasu trwania szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia takiej osoby z listy 
Uczestniczek Projektu. Jest to równoznaczne z nieukończeniem szkolenia. 

11. Rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia. 
 
 

§ 7 
Obowiązki Uczestniczki 

 
Uczestniczka jest zobowiązana do: 

1. Punktualnego przychodzenia na zajęcia szkoleniowe. 
2. Uczestnictwa w warsztatach, zajęciach, kursach uwzględnionych w  §5. 
3. Poświadczania obecności na szkoleniu oraz odbioru posiłku za pomocą podpisów 

dokonywanych w dzienniku zajęć. 
4. Uzupełniania zaległości programowych wynikających z nieobecności na zajęciach. 
5. Przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć szkoleniowych. 
6. Szanowania mienia Organizatora Projektu oraz instytucji wynajmujących pomieszczenia, 

w których prowadzone będą zajęcia szkoleniowe. 
7. Uczestnictwa w różnych formach kontroli poziomu zdobytej wiedzy, zaplanowanych 

i prowadzonych przez Wykładowców. 
8. Wypełniania dokumentów dotyczących naliczania stypendium szkoleniowego oraz zwrotu 

kosztów dojazdu na szkolenia i kursy. 
9. Przekazywania do Organizatora Projektu informacji o zmianie danych personalnych 

i kontaktowych (nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu itp.). 
10. Wypełniania ankiet dotyczących realizacji Projektu i jego efektu końcowego (ankieta 

ewaluacyjna). 
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11. Przekazania Organizatorowi Projektu informacji o podjęciu zatrudnienia lub rejestracji 
działalności gospodarczej w czasie uczestnictwa w projekcie i w okresie 3 miesięcy 
po zakończeniu udziału w projekcie. 

 
 

§ 8 
Zwrot kosztów dojazdu 

 
1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestniczce Projektu, która: 

 Uczęszcza na szkolenie/kurs. 

 Przedstawi Organizatorowi Projektu wypełnione oświadczenie o sposobie dojazdu 
na szkolenie i poniesionych kosztach (załącznik nr 4). 

 W przypadku korzystania z publicznych środków transportu (autobus komunikacji 
miejskiej, PKS, PKP - pociąg klasy II, bus) dostarczy bilety potwierdzające poniesione 
koszty dojazdu. 

 W przypadku korzystania z prywatnych środków transportu dostarczy oświadczenie 
o wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na trasie dojazdu 
na szkolenie. 

 Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli forma wsparcia realizowana jest 
w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestniczki. 

2. Uczestniczka ubiegająca się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązana jest do złożenia wniosku 
(załącznik nr 4a) wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia 
miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca – 
w ostatnim dniu szkolenia. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu 
kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych. 

3. Wypłata zwrotów kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz 
weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych – gotówką, w terminie do 14 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy szkolenie kończy 
się w trakcie trwania miesiąca – gotówką, w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia 
szkolenia. 

4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji oświadczenia o wysokości 
ceny biletu (załącznik nr 4) w przypadku, gdy kwota wskazana przez Uczestniczkę Projektu 
odbiega od rzeczywistych kosztów dojazdu na szkolenie. 

5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków 
przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku, gdy wartość złożonych 
wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość 
środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Realizator zastrzega sobie możliwość 
odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez 
Uczestniczkę lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów 
dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków. 

 
 

§ 9 
Stypendium szkoleniowe 

 
Uczestniczka otrzymuje stypendium szkoleniowe w przypadku działań, w których takie stypendia 
zostały przewidziane (patrz §5) i na następujących zasadach: 

1. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi Projektu biorącemu 
udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej 
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niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. 
zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin 
miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium 
szkoleniowego ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik brał 
udział.  

2. Uczestniczki zobowiązane są powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach 
Projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

3. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestniczce Projektu przez Beneficjenta. 
4. Osoby pobierające stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 
obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest Beneficjent. 

5. Stypendium szkoleniowe jest przychodem dla Uczestniczek Projektu i podlega opodatkowaniu 
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 
z późn. zm). 

6. Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana będzie na konto bankowe Uczestniczki 
Projektu lub przekazywana w gotówce w terminie do 14 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie, za które wypłacane jest stypendium na podstawie 
list obecności na szkoleniu 

 
 
§ 10 

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną  
 

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną (max. 10 osób) przysługuje Uczestniczkom, które: 

 Będą aktywnie uczęszczać na zajęcia i szkolenia objęte Projektem. 

 Opiekują się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną i nie mają innej dorosłej osoby w rodzinie, 
która mogłaby sprawować opiekę w zastępstwie. 

 Złożą wniosek o przyznanie opieki dziecku do lat 7 lub osobie zależnej na obowiązującym 
formularzu (załącznik nr 6).  

 Opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną otrzymają Uczestniczki, które jako pierwsze złożą 
komplet dokumentów i zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 
 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

 Uczestniczki Projektu zobowiązane są do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację 
Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.   

 Uczestniczki Projektu są zobowiązane do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń  
i dokumentów związanych z realizacją Projektu na każdą prośbę Beneficjenta.   

 Uczestniczka Projektu, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych  
(załącznik nr 5) w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczona z udziału w Projekcie.  

 Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” należy do Beneficjenta w oparciu 
o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa 
Unii Europejskiej. 
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 Wszystkie dokumenty programowe dotyczące uczestniczek i realizacji Projektu dostępne będą 
w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu. 

 Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych 
i wytycznych dotyczących Działania 7.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  

 Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2013 r. 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję 
jego postanowienia. 
 
 
 
 

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

  
 
 

...................................................... 
(miejscowość, data)  (czytelny podpis Uczestniczki) 

 


