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CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

REGULAMIN WYPŁAT STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO 
w projekcie "Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie" 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 
pozostających bez zatrudnienia 
 
Wszystkim uczestnikom projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym 
regulaminie przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych. 
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, z tym że stypendium nie może być niższe 
niż 20% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy. 
 
Stypendium szkoleniowe przyznawane jest po zakończeniu szkolenia - w kwocie zależnej od 
ilości odbytych godzin szkolenia, w wysokości 8,59 zł / godzinę szkolenia brutto. 
 
2. Osoby, 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 w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zobowiązane są 
wyrejestrować się z Urzędu Pracy i następnie po wypełnieniu „Oświadczenie do celów 
rozliczenia umów cywilnoprawnych” zostaną zgłoszone do ubezpieczenia przez Media 
Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting od pierwszego dnia szkolenia i 
odprowadzone będą od nich składki na ubezpieczenia.  

3. Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, aby 
pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd Pracy o tym 
fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego podlegają tylko z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 
Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych mogą pobierać zasiłek i stypendium 
szkoleniowe jednocześnie.  

4. Uczestnik 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 do celów rozliczenia umów 
cywilnoprawnych” i niezwłocznie przesłać informację do Organizatora projektu, by zostać 
zgłoszonym do ubezpieczenia. 

5. Kwota do wypłaty jest ustalana po zakończeniu cyklu szkoleniowego na podstawie list 
obecności. 

7. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za dni/godziny nieobecności na szkoleniu. 

8. Wypłata będzie dokonywana na wskazane przez Uczestnika Projektu konto bankowe. 

9. W przypadku podjęcia pracy przez Uczestnika projektu, nie przysługuje mu stypendium 
szkoleniowe. 


