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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Integracja – Aktywizacja - Praca” 

 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, 

Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie 

 „Integracja – Aktywizacja - Praca”. 

2. Projekt „Integracja – Aktywizacja - Praca” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, 

Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Projekt realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie Umowy o 

dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0056/19-00 zawartej z Województwem Pomorskim w dniu 

08.01.2020 r. w okresie od 30.12.2019 r. do 30.06.2023 r. 

4. Działania przewidziane w Projekcie realizowane będą na rzecz Uczestników Projektu wybranych zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Beneficjent (dalej RTI S.A.) – Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, z siedzibą 82-440 

Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3. 

2. Partnerzy: 

A. Gmina Dzierzgoń, 82-440 Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, w imieniu którego działają: 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, 

B. Powiat Sztumski, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31, w imieniu którego działają: 

a) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 

3. Projekt – projekt pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany przez Beneficjenta w ramach Osi 

priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja 

społeczno-zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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4. Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest 

dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt uczestników projektu z personelem Projektu -  

siedziba RTI S.A. 

5. Strona internetowa Projektu – strona internetowa RTI S.A., tj. http://www.rti.dzierzgon.com.pl . 

6. Kandydat/Kandydatka (dalej Kandydat) – osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w Projekcie, która 

złożyła dokumenty rekrutacyjne wskazane z § 5 niniejszego Regulaminu w Biurze Projektu lub w siedzibie 

Partnerów i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu. 

7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu (dalej Uczestnik) – Kandydat, który spełnia kryteria uczestnictwa w 

projekcie wskazane w § 6 Regulaminu i został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie. 

8. Dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie – dzień podpisania przez Uczestnika Deklaracji uczestnictwa w 

Projekcie i udzielenie pierwszej formy wsparcia. 

9. Miejsce zamieszkania – miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

10. Osoba powyżej 18 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia  udziału w projekcie miała ukończony 18 

rok życia. 

11. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 

spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7  ww. ustawy
1
; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
2
; 

c) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

d) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, z późn. zm.); 

                                            
1 Zgodnie z art. 7. pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu 
ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i 
sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

2 Zgodnie z art. 1 ust.2. przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: 1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z 
bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2) uzależnionych od alkoholu, 3) uzależnionych od narkotyków lub innych 
środków odurzających, 4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 5) długotrwale bezrobotnych 
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w 
integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację 
życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/
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e) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnością;  

f) członkowie gospodarstw domowych
3
 sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością; 

g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
4
; 

h) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

i) osoby korzystające z PO PŻ. 

12. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, 

nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne 

w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają 

kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne
5
. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która 

osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub 

rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje 

bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako 

bezrobotną. 

13. Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn. nie pracują
6
 i 

nie są bezrobotne. Za osoby bierne zawodowo uznaje się osoby będące na urlopie wychowawczym 

                                            
3 Gospodarstwo domowe – jednostka (ekonomiczna, społeczna), spełniająca łącznie poniższe warunki: a) posiadająca wspólne 

zobowiązania; b) dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby; c) wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno 
osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie 
prowadząca dom, np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie 
jest gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnego), takie jak szpital, dom opieki dla osób 
starszych, więzienie, koszary wojskowe, instytucja religijna, szkoła z internatem, pensjonat, hotel robotniczy, itp.. 

4 Są to osoby: a) bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); b) bez miejsca zamieszkania (osoby 
przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 
penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci 
specjalistycznego zakwaterowania wspieranego); c) z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z 
nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); d) z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje 
tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania według standardu krajowego, skrajne przeludnienie), 
przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne 
lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach; 

5 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę 
bezrobotną. 

6 Za osoby pracujące uznaje się osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią 
zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 
na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony 
jest jeden z poniższych warunków: 
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(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, którym nie mieści 

się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), o ile nie są zarejestrowane jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)
7
. 

14. Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od 

wieku:  

 młodzież (< 25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 

miesięcy), 

 dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 

miesięcy).  

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie. 

15. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego osoby doświadczające wykluczenia 

społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczaniem społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek). 

16. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – osoby, u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej 

niepełnosprawności. 

17. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie
8
. Definicja 

poziomów wykształcenia została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

                                                                                                                                        
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 

przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie 

zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego 
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki 
rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego 
zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.  

4) bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi 
bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub 
prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny 
rachunek”. 
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie są uznawani za 
"osoby pracujące". 
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub 
bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby 
pracujące”. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją osoby biernej 
zawodowo.  
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami 
Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup 
docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia 
odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i 
które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle 
sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, 
przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach 
zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty 
pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych. Czerpanie korzyści rodzinnych z pracy odnosi się do sytuacji, w której 
członek rodziny pomaga w prowadzeniu np. rodzinnej działalności gospodarczej czy rodzinnego gospodarstwa rolnego. W tym przypadku 
należy to rozumieć jako pracę związaną z udziałem w rozwoju rodzinnego kapitału. 
7
 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona 

nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę 
bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako bezrobotną. 
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realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 

monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych. Poziom uzyskanego wykształcenia jest 

określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać 

jeden raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Zgodnie z ISCED 2011 do kategorii osób o 

niskich kwalifikacjach, należy zaliczać osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1, 2 lub 3: 

Poziom 1: wykształcenie podstawowe, 

Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne, 

Poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; 

uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. 

18. Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu 

wyprowadzenie osób, rodzin lub środowiska z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ścieżka reintegracji 

może być realizowana w ramach jednego projektu lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb 

danej osoby, rodziny lub środowiska – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym 

projekcie lub pozaprojektowo. 

19. Kwalifikacje – określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 

zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w 

walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

20. Kompetencje – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno 

określone warunki, które powinien spełniać Uczestnik ubiegający się o nabycie kompetencji, czyli 

wyczerpująca informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty 

uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 

21. Subsydiowane zatrudnienie – forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do 

zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników zgodnie 

z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, str. 1). Celem subsydiowanego zatrudnienia jest aktywizacja osób 

poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz 

obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. 

22. Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy – forma pomocy finansowej dla pracodawcy zakładająca 

refundację kosztów zorganizowania przez pracodawcę stanowiska pracy poprzez zakup brakujących 

elementów (sprzętu, maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury itp.) niezbędnych do wykonywania 

                                                                                                                                        
8 Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 

perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji ISCED 
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pracy na danym/ch stanowisku/ach. W ramach niniejszego Projektu ta forma wsparcia obejmuje wyłącznie 

tych Uczestników, którzy są osobami z niepełnosprawnościami. Pracodawca zobowiązuje się do 

zatrudnienia Uczestnika na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, 

przez okres 24 miesięcy. udzielana na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.0.1482 t.j.). 

23. Pomoc de minimis - pomoc państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, niewymagająca 

notyfikacji do Komisji Europejskiej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), udzielana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020. 

24. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 

z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
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§ 3 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest wzrost do 30.06.2023 r. zatrudnienia wśród 100 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących pow. sztumski, malborski i 

kwidzyński, na poziomie 12% dla osób z niepełnosprawnościami i na poziomie 25% dla pozostałych osób, 

poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej 

wynikających ze stworzonej dla każdego UP ścieżki reintegracji oraz w oparciu o partnerską współpracę 

Beneficjenta, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dzierzgoniu. 

 

§ 4 

ZAKRES WSPARCIA 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 

a) Diagnoza psychologiczna i zawodowa mająca na celu stworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz 

Ścieżki reintegracji (2 h / Uczestnika); 

b) Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne: 

 spotkania indywidualne z psychologiem – budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie 

sposobów radzenia sobie z trudnościami, umiejętność szukania rozwiązań, motywowanie do 

dalszych działań (6 h /  Uczestnika), 

 spotkania grupowe z psychologiem – trening umiejętności interpersonalnych i zachowań 

społecznych, autoprezentacja, asertywność, komunikacja (3 h / grupę), 

 warsztaty dla kobiet – trening motywacyjny, uświadamianie uwarunkowań wynikających z ról 

życiowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, radzenie sobie ze stresem (3 h / grupę). 

c) Usługi terapeutyczne o charakterze społecznym: 

 spotkania indywidualne z terapeutą społecznym – rozwijanie zaradności osobistej i 

przygotowanie do życia w środowisku społecznym, przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, 

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, eliminowanie zachowań problemowych (6 h /  

Uczestnika), 

 spotkania grupowe z terapeutą społecznym- budowanie umiejętności współdziałania z 

otoczeniem, tworzenie relacji społecznych, poznawanie sposobów radzenia sobie z 

trudnościami, budowanie poczucia przynależności do grupy, budowanie relacji (6 h / grupę). 

d) Usługi terapeutyczne o charakterze zdrowotnym (dla osób z niepełnosprawnościami): 

 identyfikacja potrzeb w zakresie rehabilitacji (0,5 h / Uczestnika), 

 pakiet rehabilitacyjny – specjalistyczne wsparcie zgodnie z potrzebami Uczestnika. 

e) Aktywizacja zawodowa: 

 warsztaty samopoznania z doradcą zawodowym – własny potencjał, mocne i słabe strony (3 h 

/ grupę), 
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 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym – źródła informacji o pracy, 

sposoby poszukiwania pracy, przygotowanie do spotkań z potencjalnym pracodawcą(3 h / 

grupę), 

 indywidualne poradnictwo prawne – aspekty prawne na rynku pracy, zasady pobierania 

świadczeń, ubezpieczenie, prawa stażystów / pracowników, instytucje pomocne w 

rozwiązaniu specyficznych sytuacji problematycznych (1 h / Uczestnika), 

 wsparcie asystenta pracy w powrocie na rynek pracy – pośredniczenie między Uczestnikiem a 

pracodawca organizującym staż / zatrudniającym Uczestnika, wsparcie w uzyskaniu i 

utrzymaniu stażu / zatrudnienia, pomoc w organizacji miejsca stażu / pracy, negocjowanie 

warunków stażu / pracy, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów, motywowanie i 

mobilizowanie Uczestnika do kontynuowania stażu / zatrudnienia, przygotowanie 

pracodawców do współdziałania z pracownikiem z niepełnosprawnościami (6 h / Uczestnika, 

który podejmie staż lub zatrudnienie). 

f) Wsparcie w zakresie uzyskania kwalifikacji / nabycia kompetencji: 

 organizacja kursów / szkoleń dla min. 40 Uczestników, zgodne z ich potencjałem i potrzebami 

lokalnego rynku pracy, skutkujące uzyskaniem odpowiedniego dokumentu / certyfikatu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji / nabycia kompetencji, za które wypłacane jest 

stypendium szkoleniowe. Osobom uczestniczącym w kursie / szkoleniu, w trakcie jego 

trwania, można pokryć koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu / 

szkolenia oraz powrotu do miejsca zamieszkania oraz koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi 

do lat 7 oraz osobami zależnymi. 

g) Wsparcie w zakresie nabycia doświadczenia zawodowego: 

 organizacja 3-6-miesięcznych staży dla 60 Uczestników, za które wypłacane jest stypendium 

stażowe. Staże realizowane są zgodne z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27 marca 2014 r., str. 1) oraz z Polskimi 

Ramami Jakości Praktyk i Staży. W przypadku skierowania na staż osób z 

niepełnosprawnościami, zastosowanie mają zapisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Staże 

odbywają się na podstawie umowy trójstronnej, w oparciu o program stażu. Uczestnik 

odbywający staż powinien wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 

40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie (35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie w 

przypadku osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności). W 

uzasadnionych przypadkach staże mogą być realizowane w elastycznych godzinach lub 

niepełnej liczbie godzin, co powinno zostać uwzględnione w treści umowy stażowej. 

Beneficjent zapewnia Uczestnikom skierowanym na staż badania lekarskie, ubezpieczenie 

NNW, stanowisko wyposażone w odpowiednie sprzęty, narzędzia i zaplecze, szkolenia BHP i 

PPOŻ, opiekuna stażu, wydanie potwierdzającego odbycie stażu. Osobom odbywającym straż, 
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w trakcie jego trwania, można pokryć koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

odbywania stażu oraz powrotu do miejsca zamieszkania oraz koszty opieki nad dzieckiem lub 

dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi. 

h) Działania wspierające zatrudnienie: 

A. Działania skierowane do pracodawców: 

 zatrudnienie subsydiowane – refundacja na poziomie max. 50% kosztów wynagrodzenia 

brutto wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne dla max. 3 

zatrudnionych Uczestników spełniających warunki pracownika w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji lub pracownika w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres max. 6 miesięcy (pomoc 

na subsydiowane zatrudnienie udzielana jest na zasadach pomocy de minimis), 

 doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – refundacja kosztów netto (bez podatku VAT
9
) 

wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla max. 3 Uczestników będących osobami z 

niepełnosprawnościami, nie wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (pomoc na 

doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy udzielana jest na zasadach pomocy de minimis), 

B. Działania skierowane do Uczestników: 

 wsparcie mobilności przestrzennej (refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca zatrudnienia i z powrotem przez okres max. 12 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia 

dla max. 25 Uczestników). 

2. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez RTI S.A. o miejscu i harmonogramie form wsparcia w formie 

telefonicznej / mailowej, nie później niż 2 dni robocze przed jej rozpoczęciem.   

 

§ 5 

PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie  

od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. lub do momentu wyczerpania miejsc w Projekcie. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób jawny i otwarty, w oparciu o zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

3. Rekrutacja prowadzona jest przez RTI S.A. oraz Partnerów. 

4. Proces rekrutacji obejmie następujące etapy: 

a) Opracowanie dokumentów rekrutacyjnych; 

b) Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w trybie ciągłym; 

c) Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocena punktowa; 

d) Cykliczne tworzenie list rankingowych Kandydatów zakwalifikowanych do projektu oraz list 

rezerwowych, zgodnie liczbą uzyskanych punktów; 

e) Powiadomienie Kandydatów o wyniku rekrutacji. 

                                            
9 Bez względu na status podatkowy pracodawcy. 
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5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zapoznanie się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz złożenie w 

Biurze Projektu lub w siedzibach Partnerów wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 

ust. 6. 

6. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy dostarczyć do Biura Projektu lub do siedziby Partnera 

Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1). Wraz z Formularzem rekrutacyjnym, w przypadku osób: 

a) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej należy dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 

Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej; 

b) korzystających z PO PŻ należy dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla 

miejsca zamieszkania o korzystaniu z PO PŻ; 

c) z niepełnosprawnościami należy dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

d) bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy 

dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania o statusie 

bezrobotnego potwierdzające okres pozostawania bezrobotnym. 

7. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępne są w Biurze 

Projektu, na stronie internetowej Projektu oraz na stronach internetowych Partnerów 

http://www.dzierzgon.pl i http://mopsdzierzgon.naszops.pl/. 

8. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej w Biurze 

Projektu oraz w siedzibach Partnerów, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30. 

9. RTI S.A. zastrzega, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem Kandydata do 

udziału w Projekcie. 

10. Beneficjent dwukrotnie weryfikuje kwalifikowalność Uczestnika projektu (tzn. spełnianie w/w warunków), 

tj. na etapie rekrutacji do Projektu oraz w dniu przystąpienia danego uczestnika do projektu, tj. w dniu 

pierwszej formy wsparcia, kiedy uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie. 

11. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie zakwalifikowana zostanie kolejna 

osoba z listy rezerwowej. Natomiast przy braku osób z listy rezerwowej, RTI S.A. zastrzega sobie prawo do: 

a) przedłużenia procedury rekrutacyjnej w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby Kandydatów, 

b) uruchomienia dodatkowego naboru w przypadku rezygnacji z Uczestników z udziału w Projekcie. 

 

§ 6 

KRYTERIA REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Projekt skierowany jest do 100 osób powyżej 18 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn), zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (według kodeksu cywilnego) na obszarze 

powiatu sztumskiego, malborskiego lub kwidzyńskiego. 

2. Proces rekrutacji polega na ocenie formalnej i punktowej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. 

3. Ocena przeprowadzana jest przez Koordynatora Projektu w oparciu o następujące kryteria rekrutacji: 

 

 

http://www.dzierzgon.pl/
http://mopsdzierzgon.naszops.pl/
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Kryteria obligatoryjne (spełnia / nie spełnia) TAK / NIE 

Wiek powyżej 18 roku życia 
 

Miejsce zamieszkania (wg Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu sztumskiego, 

malborskiego lub kwidzyńskiego 
 

Status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Wymagane są wszystkie odpowiedzi twierdzące. Jakakolwiek odpowiedź przecząca powoduje 

negatywną ocenę formalną i brak możliwości zakwalifikowania Kandydata do Projektu. 

Kryteria dodatkowe (punktowane) 
Liczba 

punktów 

Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego 5 

Osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 5 

Osoba posiadająca niepełnosprawności sprzężone 5 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi 5 

Osoba korzystająca z PO PŻ 5 

Osoba o niskich kwalifikacjach 5 

Osoba bez doświadczenia zawodowego 5 

Max. liczba punktów możliwa do uzyskania przez Kandydata w tej części oceny wynosi 35 punktów 

Ocena poziomu motywacji Kandydata do udziału w Projekcie 
Liczba 

punktów 

Ocena poziomu motywacji Kandydata na podstawie Formularza rekrutacyjnego 0-15 

Max. liczba punktów możliwa do uzyskania przez Kandydata w tej części oceny wynosi 15 punktów 

Max. liczba punktów możliwa do uzyskania przez Kandydata w procesie rekrutacji wynosi 50 punktów 

 

4. W wyniku przeprowadzenia procesu rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

5. Na podstawie sumy zdobytych punktów tworzona jest lista rankingowa osób zakwalifikowanych do 

projektu oraz ewentualna lista rezerwowa. 

6. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu na liście 

rankingowej będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

7. W oparciu o powyższe kryteria i przeprowadzony proces rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 

100 osób. 

8. Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji drogą telefoniczną, a w przypadku braku możliwości 

kontaktu telefonicznego, drogą mailową. 

 



 

12 
 

§ 7 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Od wyniku rekrutacji Kandydatowi przysługuje odwołanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji o wyniku rekrutacji. 

2. Odwołanie powinno być złożone do Biura Projektu w formie pisemnej i zawierać precyzyjne wskazanie 

podnoszonych zarzutów oraz elementy oceny, które zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy 

wraz z uzasadnieniem. 

3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty wpływu do Biura Projektu. 

4. Zasadność odwołania jest rozpatrywana przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta, która nie brała 

udziału w pierwotnej ocenie Formularza. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od 

dnia jego otrzymania.   

5. Odwołanie może zostać uznane za bezzasadne i zostać odrzucone. 

6. Kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną o wyniku odwołania. 

7. Powtórna ocena jest decyzją wiążąca i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 8 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Za rozpoczęcie udziału w Projekcie uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach Projektu. 

2. W dniu przystąpienia do Projektu Uczestnicy podpisują Deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z 

Oświadczeniami potwierdzającymi status Uczestnika w Dniu przystąpienia do projektu oraz dotyczących 

obowiązku informacyjnego RODO. 

3. Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu dopuszcza się absencję Uczestnika na poziomie nie 

większym niż 20% godzin szkoleniowych. 

4. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

zaplanowanych from wsparcia oraz powrotu do miejsca zamieszkania zgodnie z zapisami Regulaminu 

zwrotu kosztów przejazdu. Środki na ten cel będą dostępne dla Uczestników do wyczerpania limitu 

przeznaczonego na ten cel w budżecie Projektu. 

5. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami 

zależnymi zgodnie z zapisami Regulaminu zwrotu kosztów opieki na dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz 

osobami zależnymi. Środki na ten cel będą dostępne dla Uczestników do wyczerpania limitu 

przeznaczonego na ten cel w budżecie Projektu. 
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§ 9 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a) pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa w Projekcie, w tym w szczególności o terminach, 

miejscach i zasadach uczestnictwa w formach wsparcia przewidzianych w Projekcie, 

b) nieodpłatnego udziału w formach wsparcia przewidzianych w ramach Projektu, 

c) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu wsparcia w ramach Projektu, 

d) otrzymania odpowiedniego dokumentu / certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji / nabycia 

kompetencji (pod warunkiem uczestniczenia w kursie/szkoleniu oraz pozytywnego zdania egzaminu 

kończącego kurs/szkolenie). 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do: 

a) dołożenia wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji całości Ścieżki reintegracji oraz wynikających z 

opracowanego dla Uczestnika Indywidualnego Planu Działania form wsparcia oferowanych w ramach 

Projektu. 

b) regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektu zgodnie                                                

z harmonogramem zajęć oraz do obecności na przynajmniej 80% godzin zajęć, 

c) samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem 20% godzin opuszczonych zajęć, 

d) potwierdzania swojego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektu, 

własnoręcznym podpisem na liście obecności, 

e) przystąpienia do egzaminu kończącego kurs/szkolenie, umożliwiającego uzyskanie odpowiedniego 

dokumentu / certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji / nabycia kompetencji (w ramach 

Projektu finansowane jest jedno podejście do egzaminu), 

f) wypełniania wszystkich wymaganych ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych związanych                                               

z realizowanym Projektem, 

g) bieżącego informowania RTI S.A. o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział                              

w Projekcie, 

h) natychmiastowego informowania RTI S.A. o zmianie jakichkolwiek z danych osobowych uwzględnionych 

w Formularzu rekrutacyjnym, 

i) dostarczenia dokumentów w trybie wskazanym przez Beneficjenta, w przypadku ich zmiany lub 

pojawienia się obowiązku dostarczenia nowych, wcześniej nie wymaganych, 

j) przekazania w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie danych dot. statusu na rynku 

pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub kompetencji, 

k) przekazania w terminie do 3 miesięcy (przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90
10

 dni 

kalendarzowych) następujących po dniu, w którym Uczestnik zakończył udział w Projekcie, danych oraz 

dokumentów potwierdzających znalezienie się w jednej z poniższych sytuacji: 

                                            
10 Za wyjątkiem, gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas przez 3 miesiące kalendarzowe 

należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych. 
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 jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli 

zatrudnienie
11

 po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

 jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do Projektu, zaczęli poszukiwać pracy
12

 po 

zakończeniu udziału w projekcie, 

 jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą 

aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach Działań 6.3 Ekonomia Społeczna 

lub Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie (Działania 5.1, 5.2, 5.3, 5.7) po zakończeniu udziału w Projekcie 

lub w trakcie jego trwania, 

 jako uczestnicy Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integracji Społecznej (KIS) w trakcie 

trwania Projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego, 

 jako osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) w trakcie trwania Projektu lub po 

jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwach 

społecznych, 

l) Poddania się w terminie do 3 miesięcy (przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni 

kalendarzowych) następujących po dniu, w którym Uczestnik zakończył udział w Projekcie, badaniu 

ankietowemu celem umożliwienia pomiaru kryterium efektywności społecznej rozumianego jako postęp 

w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia, rozumianego 

jako: rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, zwiększenie pewności siebie i 

własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcie 

wolontariatu, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, doświadczenie widocznej poprawy w 

funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami) oraz dostarczenie dokumentów 

potwierdzających postęp (jeżeli Uczestnik jest w sytuacji umożliwiającej ich dostarczenie), np.: 

zaświadczenie o rejestracji w PUP, zaświadczenie o udziale w KIS, kopia indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego realizowanego w CIS, zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. 

 

 

 

 

 

                                            
11 Przez podjęcie zatrudnienia  należy rozumieć podjęcie pracy za wynagrodzeniem, z której czerpane są zyski lub korzyści rodzinne. Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są 
również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: a) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce 
zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; b) osoba poświęca 
czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 
sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt 
spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby 
uczestniczące w konwencjach lub seminariach); c) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 
praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia 
działalności. 

12  Osoby poszukujące pracy  definiowane są jako osoby niepracujące, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą 
to być osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub niezarejestrowane, lecz 
spełniające powyższe przesłanki. 
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§ 10 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE i WYKLUCZENIE 

1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna jedynie                                      

w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie 

pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

2. RTI S.A. zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku: 

a) naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu oraz w przypadku nieusprawiedliwionych 

nieobecności przekraczającej 20% godzin szkoleniowych, 

b) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć, 

uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu lub środków odurzających), 

c) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji. 

3. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z Projektu podejmuje RTI S.A. 

4. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie lub został wykluczony z Projektu z powodów, o których 

mowa w ust. 2 może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie.  

5. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika projektu, może zostać on dopuszczony do 

kontynuacji uczestnictwa w Projekcie pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne 

okoliczności przyjmuje się m.in. chorobę Uczestnika projektu lub członka rodziny, której charakter 

uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić wiarygodne dokumenty 

potwierdzające wystąpienie tych okoliczności.  

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce 

zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu, Uczestnik zobowiązany jest 

zwrócić otrzymane materiały dydaktyczne pozostające w nienaruszonym stanie. 

 

§ 11 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sporach interpretacyjnych niniejszego Regulaminu oraz w sprawach nie ujętych w Regulaminie, 

ostateczną decyzję podejmuje RTI S.A. wraz z Partnerami (Grupa Sterująca) mając na uwadze obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. RTI S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do  niniejszego Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu 

dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie internetowej Projektu oraz na stronach internetowych 

Partnerów http://www.dzierzgon.pl i http://mopsdzierzgon.naszops.pl/. 

3. RTI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących 

Działania 6.1.2 RPO WP. 

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd RTI S.A. 

 

http://www.dzierzgon.pl/
http://mopsdzierzgon.naszops.pl/

