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Piotrków Tryb., dn. 29.10.2021r. 
 

Zasady przyznawania i wypłaty świadczenia w formie stypendium szkoleniowego 

w projekcie „Zmień własną przyszłość” nr RPLD.09.01.01.-10-B068/19 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” 

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym” 

 
1. Uczestnikom projektu „Zmień własną przyszłość” nr RPLD.09.01.01.-10-B068/19, z tytułu posiadania 

statusu osoby pozostającej bez zatrudnienia (bezrobotnej lub biernej zawodowo) oraz z tytułu 

uczestnictwa w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin 

szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru 

godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 

20% zasiłku, tj. 248,20zł. 

2. Wysokość stypendium szkoleniowego jest zgodna z zapisami zatwierdzonego do realizacji 

szczegółowego budżetu projektu. Na dzień zatwierdzenia budżetu, wysokość 120% zasiłku wynosiła 

1489,00zł. Jest to kwota, od której została wyliczona stawka godzinowa stypendium szkoleniowego. 

3. Stawka godzinowa stypendium szkoleniowego w projekcie wynosi  9,93zł/godz. 

4. Metodologia wyliczenia stawki godzinowej stypendium szkoleniowego: 

1489,00zł : 150 godzin = 9,93zł/godz. 

5. Wysokość wypłacanego stypendium szkoleniowego uzależniona będzie od liczby godzin szkoleniowych. 

Metodologia wyliczenia kwoty stypendium szkoleniowego: 

9,93zł/godz. x łączna liczba godzin szkoleniowych = wysokość stypendium szkoleniowego. 

6. Od wypłaconej kwoty stypendium szkoleniowego zostaną zapłacone do ZUS składki społeczne (składka 

emerytalna, rentowa i wypadkowa). Składkę ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie obowiązującej 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obliczoną za 

poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł. Powyższe jest jednoznaczne z podleganiem przez 

uczestników projektu, w okresie realizacji szkolenia, ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, 

wypadkowemu i zdrowotnemu. Na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, kwota stypendium szkoleniowego zwolniona jest od podatku. 

7. Składki społeczne stanowić będą 29,19% podstawy wymiaru, tj. wypłaconego stypendium szkoleniowego 

i obejmować będą: 

składka emerytalna          - 19,52%  

składka rentowa                                         -   8,00%   

składka na ubezpieczenie wypadkowe    -   1,67%   

Wysokość składek ZUS od stawki godzinowej wyniesie: 9,93zł*29,19%=2,90zł. 

8. Stypendium szkoleniowe naliczane będzie zgodnie z założeniami opisanymi w niniejszym dokumencie na 

podstawie list obecności oraz harmonogramu wsparcia, potwierdzającego liczbę godzin szkoleniowych. 

W celu naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne niezbędna będzie informacja 

uczestnika/uczestniczki projektu o pobieraniu lub nie pobieraniu innych świadczeń. Wobec powyższego 
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warunkiem wypłaty stypendium będzie złożenie przez uczestnika/uczestniczkę projektu stosownego 

oświadczenia (wzór do pobrania w Biurze Projektu). 

9. Stypendium szkoleniowe będzie przekazywane na wskazany przez uczestnika projektu/uczestniczkę 

projektu rachunek bankowy. 

10. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacane, w systemie miesięcznym „z dołu”, tj. do 14 dnia roboczego 

miesiąca następującego po miesiącu za który wypłacane jest stypendium szkoleniowe. Ostatnie 

stypendium szkoleniowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego, licząc od daty zakończenia szkolenia. 

11. W przypadku wystąpienia opóźnień w wypłacie stypendium (np. z przyczyn technicznych, prowadzonych 

wyjaśnień w sprawie), uczestnicy będą powiadomieni o przyczynie opóźnienia oraz najbliższym terminie 

możliwym do realizacji wypłaty. 

12. O powyższych zasadach przyznawania stypendium szkoleniowego w projekcie zostaną powiadomieni 

wszyscy uczestnicy projektu. 

 

 

http://www.olimp.org.pl/

