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ANEKS NR 2 DO REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„DOBRY START NA RYNKU PRACY” nr POWR.01.02.01-24-0052/20 

 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Przejmij stery do swojej kariery!”    
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: 

a) Za udział szkoleniu w okresie   do  dnia 31 maja 2022 r. – 9,92 zł netto za godzinę szkolenia; 
b) 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. 7, 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. 8; 

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). 

§ 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. 

 
Jaworzno, dnia 10.06.2022 r. 

    

Zatwierdzono: 

Monika Kopaczewska 
Kierownik projektu 


