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ANEKS NR 01 

DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„PROGRAM AKTYWNEGO WSPARCIA” 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Program aktywnego wsparcia” 
nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmiany zapisu  §7 Zasady wypłaty stypendium ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości: 

1. Za udział szkoleniu w okresie   do  dnia 31 maja 2022 r. – 9,92 zł netto za godzinę szkolenia; 
2. Za udział szkoleniu w okresie   od  dnia 1 czerwca 2022 r. – 10,43 zł netto za godzinę szkolenia; 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
Stawka stypendium szkoleniowego, jest bezpośrednio uzależniona od stawki zasiłku dla bezrobotnych, o 
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podlega 
waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tzn. 
w przypadku waloryzacji stawki zasiłku dla bezrobotnych Organizator Projektu dokonuje waloryzacji 
należnej wysokości stypendium szkoleniowego w drodze aneksu do niniejszego Regulaminu uczestnictwa 
w projekcie. 

 

2. Dokonuje się zmiany zapisu  § 8 Zasady zwrotu kosztów przejazdu dla Uczestników projektu ust. 8, który 
otrzymuje brzmienie: 

Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów: 

a. w przypadku rozliczania przejazdu środkiem komunikacji publicznej: 

• wypełnionego i podpisanego Wniosku o zwrot kosztów przejazdu, 

• zaświadczenia od przewoźnika transportu publicznego o cenie biletu na danej trasie lub 

• oryginału najtańszego biletu/ów za jeden dzień lub faktury/rachunku za bilet z zastrzeżeniem 
ust. 9; 

b. w przypadku rozliczania przejazdu prywatnym środkiem transportu (tj. samochodem): 

• wypełnionego i podpisanego Wniosku o zwrot kosztów przejazdu, 

• zaświadczenia od przewoźnika transportu publicznego o cenie biletu na danej trasie,  

• oświadczenie uczestnika projektu o korzystaniu z prywatnego środka transportu (tj. 
samochodu). 
 

3. Dokonuje się zmiany zapisu  § 9 Zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 
dla Uczestników projektu ust. 1 oraz ust. 4-6, które otrzymują brzmienie: 

1. Uczestnikom Projektu przysługuje możliwość otrzymania zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub 
osobą zależną w trakcie udziału w stażu w wysokości maksymalnie 652,10 zł brutto za pełny miesiąc. 

2. Bez zmian. 

3. Bez zmian. 

4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest po udokumentowaniu poniesionych wydatków 
związanych z organizacją opieki w czasie trwania stażu. 

5. Podstawą ustalenia należnej kwoty kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną jest: 

a. złożenie przez Uczestnika projektu Wniosku o przydzielenie wsparcia w postaci zwrotu kosztów 
opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną wraz załącznikami wskazanymi w ust. 5, 

b. weryfikacja listy obecności Uczestnika projektu na stażu. 
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6. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest pod warunkiem złożenia kompletu 
dokumentów: 

a. w przypadku rozliczania kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7: 

• wypełnionego i podpisanego Wniosku o przydzielenie wsparcia w postaci zwrotu kosztów 
opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną, 

• kserokopii metryki urodzenia dziecka, 

• zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do żłobka/przedszkola (z zaznaczeniem, od kiedy 
przebywa w żłobku/przedszkolu) lub kserokopii umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną o 
sprawowaniu opieki nad dzieckiem, 

• dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki za dany okres udziału w stażu 
tj. kserokopii poniesionych opłat za żłobek/przedszkole, a w przypadku sprawowania opieki 
przez osobę fizyczną potwierdzenia zapłaty (jeśli wynagrodzenie zostało wypłacone do rąk 
własnych) lub potwierdzenia przelewu na konto osoby fizycznej. 

b. w przypadku rozliczania kosztu opieki nad osobą zależną: 

• wypełnionego i podpisanego Wniosku o przydzielenie wsparcia w postaci zwrotu kosztów 
opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną, 

• kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej lub zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że osoba zależna wymaga ze względu na stan zdrowia lub wiek 
stałej opieki, 

• oświadczenia o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa Uczestnika projektu z osobą 
zależną, 

• zaświadczenia o przebywaniu osoby zależnej w instytucji lub placówce opiekuńczej (z 
zaznaczeniem, od kiedy przebywa w ww. placówce) lub z innej instytucji zajmującej się opieką 
lub kserokopii umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną o sprawowanie opieki nad 
osobą zależną, 

• dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki za dany okres udziału w stażu 
tj. kserokopii poniesionych opłat za placówkę opiekuńczą, a w przypadku sprawowania opieki 
przez osobę fizyczną potwierdzenia zapłaty (jeśli wynagrodzenie zostało wypłacone do rąk 
własnych) lub potwierdzenia przelewu na konto osoby fizycznej. 

 

§ 2 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem obejmują swym zakresem także Uczestników Projektu, którzy 
odbywali szkolenie i/lub staż w ramach projektu przed wprowadzeniem aneksu. 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

3. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

Cieszyn, dnia 04.07.2022 r.  

Zatwierdzono: 

Paweł Chmiel 
Koordynator projektu 

 


