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Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 

 

§ 1 Informacje ogólne 

 

 Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych 

Uczestniczkom Projektu „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” nr RPMA.08.02.00-14-4450/16, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 Definicje 

W dalszej części Regulaminu używane są zdefiniowane poniżej określenia: 

1. Projekt – projekt pn. „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” realizowany przez Krajową Izbę 

Gospodarczą 

2. Projektodawca – Krajowa Izba Gospodarcza 

3. Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

4. Szkolenie – szkolenie stacjonarne realizowane w ramach Projektu 

5. Staż - odpłatna forma praktycznego zdobycia wiedzy, polegająca na zdobywaniu wiedzy, 

sprawdzeniu i doskonaleniu zawodowych umiejętności praktycznych w miejscu pracy, bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, organizowana w ramach projektu.  

6. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: 

http://akademia.interit.eu 

7. Biuro Projektu – siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 

§ 3 Stypendia szkoleniowe 

 

1. Wszystkim Uczestniczkom Projektu, które spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym 

Regulaminie za udział w Szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe  

2. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie maksymalnie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o 

którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod 

warunkiem, że liczba godzin szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.  

3. Stypendium szkoleniowe przyznawane jest po zakończeniu  udziału w Szkoleniach – w kwocie zależnej 

od ilości odbytych godzin szkolenia, w wysokości 6,65zł brutto za godzinę Szkolenia.  

4. Stypendium szkoleniowe przysługuje w wysokości maksymalnej: 798,00 zł (120h x 6,65 zł/h) brutto za 

cały kurs.  

5. Uczestniczki Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:  

- podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

- podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł,  

- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

 

 

 

http://akademia.interit.eu/
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6. W związku z powyższym Projektodawca na podstawie wypełnionego przez Uczestniczkę Projektu 

formularza zgłoszeniowego do ZUS zgłosi Uczestniczkę Projektu do ubezpieczenia i będzie 

odprowadzał za nią należne składki.  

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

Projektu była obecna. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na 

poszczególnych zajęciach. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za dni, na których Uczestniczka 

Projektu była nieobecna. 

 

§ 4 Stypendia stażowe 

 

1. Uczestniczkom Projektu zakwalifikowanym w ramach Projektu na Staż, które spełnią wymogi 

formalne zawarte w niniejszym Regulaminie przysługuje stypendium stażowe. 

2. Stypendium stażowe w ramach Projektu przysługuje w wysokości: 1850 zł brutto (słownie zł: tysiąc 

osiemset pięćdziesiąt) za cały miesiąc.  

3. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i 

mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje.  

4. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na Stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu 

choroby udokumentowana oryginałem zwolnienia lekarskiego.  

5. Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na Stażu i dni wolne przysługujące stażyście (osobie 

odbywającej Staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego Stażu, które są 

udzielane na pisemny wniosek odbywającego Staż). Dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie 

przysługują.  

6. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są oryginały prawidłowo uzupełnionych list obecności. 

7. Uczestniczki Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:  

- podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

- podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł,  

- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

8. W związku z powyższym Projektodawca na podstawie wypełnionego przez Uczestniczkę Projektu 

formularza zgłoszeniowego do ZUS zgłosi Uczestniczkę Projektu do ubezpieczenia i będzie 

odprowadzał za nią należne składki.  

 

§ 5 Wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego 

1. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe zostanie wypłacone do 15-tego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu odbycia Szkolenia lub Stażu - na wskazany w Umowie projektowej przez Uczestniczkę 

Projektu jej osobisty rachunek bankowy.  

2. Projektodawca 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 Pośredniczącej.  

3. Uczestniczce Projektu nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, 

które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków na realizację 

Projektu. 
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§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Uczestniczki Projektu zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Projektodawca.  

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany treści Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. Aktualny Regulamin umieszczany będzie na Portalu Projektu.  

4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na Portalu Projekt. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy do ZUS  

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy 

podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.  

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 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo 

podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych.  

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez 

płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

Z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów stanowiących pod stawę wymiaru składki innych niż 

określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące 

obniża się do wysokości 0 zł.  

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 późn. 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 

finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 


