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Projekt „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 
 
 

REGULAMIN 
 
 

§ 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno- 
specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach 
projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu 
Biłgorajskiego”  realizowanym przez Powiat Biłgorajski w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2. Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

3. Celem projektu jest: Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 SZPB 
ukierunkowane na dostosowanie oferty do lokalnego rynku pracy oraz  wysokie 
kompetencje zawodowe 492 uczniów i 169 uczennic i ich atrakcyjność na rynku pracy 
poprzez staże zawodowe i doposażenie SZPB do dn. 30.06.2015  

4. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową o 
dofinansowanie projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla 
młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”, zawartą pomiędzy Powiatem Biłgorajskim a 
Województwem Lubelskim. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym Regulaminem, należą do kompetencji Koordynatora Projektu. 

6. Okres realizacji projektu: 02.09.2013 roku – 30.06.2015 roku. 
7. Biuro projektu znajduje się pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju; 
ul. Tadeusza Kościuszki 94 
23-400 Biłgoraj, 
Pokój nr 3, tel. 505 594 196, e-mail: staze@bilgorajski.pl 
,a biura lokalne: 

 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 98, 23- 400 
Biłgoraj, sala S02, tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail: 
rcez@bilgorajski.pl, 

 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
ul. Cegielniana 24, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 688 06 36 fax 084 688 06 36 e-mail: 
zsbio@bilgorajski.pl, 

 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
ul. Przemysłowa 23, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 688 07 75 fax 084 688 04 50 e-
mail: zszio@bilgorajski.pl, 
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8. O ile mowa o „Stażach” oznacza to staże zawodowe realizowane u pracodawców 
9. O ile mowa o uczniach oznacza to uczniów i uczennice szkół:  

 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju,  
 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju, 
 Technikum Budowlane w Biłgoraju,  
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Biłgoraju,  
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Biłgoraju. 

10. O ile mowa o beneficjentach ostatecznych i uczestnikach oznacza to uczniów i uczennice  
szkół wymienionych w § 1 punkt 9, które po złożeniu deklaracji uczestnictwa stali się 
uczestnikami projektu. 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
1. W stażach  zawodowych uczestniczyć mogą tylko osoby będące uczniami szkół 

wymienionych w punkcie w § 1 punkt 9 . Uczeń może brać udział tylko raz w Stażach. 
2. W Stażach mogą uczestniczyć uczniowie klas nie niższych niż II Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej i II Technikum czteroletniego. 
3. Z udziału w projekcie wyłączeni są uczniowie, którzy brali już udział we wsparciu 

współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej obejmującym staże zawodowe. 

 
§ 3 

ZASADY REKRUTACJI 
1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych będzie prowadzona w okresie zgodnym z 

informacją podawaną w ogłoszeniach, plakatach, folderach informacyjno- promocyjnych.  

2. Osoba  zainteresowana wsparciem dostarczy do biura projektu w czasie trwania rekrutacji 
na dane szkolenie: 

a. wypełnioną deklarację, 
b. ankietę rekrutacyjną, 

c. wypełnione oświadczenie o ocenach z punktowanych przedmiotów.  
Wraz z w/w. dokumentacją osoba może dołączyć załącznik 

d. oświadczenie o dochodach miesięcznych netto przypadających na jednego 
członka rodziny wyliczone jako średnia z ostatnich trzech miesięcy podpisane 
przez rodziców, 
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3. O udziale w projekcie decydują następujące kryteria. 
a) Osoba spełnia warunki uczestnictwa w projekcie (§ 2 regulaminu). 

b) Kryteria wagowe: 
 O udziale we wsparciu wszystkich uczniów będzie decydowała liczba punktów 
liczona jako suma punktów uzyskana z następujących  kryteriów wagowych: 

- uczniowie z obszarów wiejskich – 30 punktów,  
- uczniowie z rodzin o niskich dochodach – 30 punktów,1 
- uczniowie, których średnia ocen z punktowanych przedmiotów wynosi odpowiednio: 

 powyżej 3,5- 10 punktów,  
 powyżej 4- 20 punktów,  
 powyżej 4,5 – 30 punktów,  

 
c) Pierwszeństwo udziału w Stażach będą miały dziewczyny. 

d) Przy równej ilości punktów wynikających z kryteriów wagowych ostatnim kryterium 
kwalifikacyjnym rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń na Staż. 

4. Przedmioty punktowane do kryterium wagowego to: 
a) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju  

  Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju,  
 
Zawód Klasa Przedmiot I Przedmiot II 

Technik 
handlowiec 

II TH Organizacja  
i techniki sprzedaży 

Sprzedaż towarów 

III TH Ekonomika handlu Towaroznawstwo 
Technik  
informatyk 

II TI Urządzenia techniki 
komputerowej 

Systemy operacyjne 

III TI i IV TI Systemy operacyjne 
i sieci komputerowe 

Programowanie 
strukturalne i obiektowe 

Technik  
elektronik 

II TA Podstawy 
przedsiębiorczości 

Elektrotechnika  
i elektronika 

III TA i IV 
TA 

Pracownia 
elektryczna  
i elektroniczna 

Układy analogowe 

Technik  
elektryk 

II TE Elektrotechnika  
i elektronika 

Pomiary elektryczne  
i elektroniczne 

III TE i IV 
TE 

Podstawy 
elektrotechniki  
i elektroniki 

Pracownia elektryczna  
i elektroniczna 

                                                        
1 Uczniowie z rodzin, których miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny wyliczony 
jako średnia z ostatnich trzech miesięcy jest nie wyższy niż 539,00 zł 
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Technik  
mechatronik 
 

II TM Technologie  
i konstrukcje 
mechaniczne 

Elektrotechnika  
i elektronika 

III TM i 
IVTM 

Pracownia urządzeń 
mechatronicznych 

Urządzenia i systemy 
mechatroniczne 

Technik  
pojazdów 
samochodowych 

II Sa i II Sb, 
IIISa i III b,  
IV Sa i IVSb 

Silniki pojazdów 
samochodowych 

Podwozia i nadwozia 
pojazdów 
samochodowych 

 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Biłgoraju, 

 
Zawód Klasa Przedmiot I Przedmiot II 

Elektromechanik  IIa Maszyny 
elektryczne 

Montaż maszyn  
i urządzeń 
elektrycznych 

IIIa Maszyny 
elektryczne 

Zajęcia praktyczne 

Elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

IId Silniki pojazdów 
samochodowych 

Obsługa i naprawa 
pojazdów 
samochodowych 

IIId Konstrukcja 
pojazdów 
samochodowych 

Zajęcia praktyczne 

Mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

IIm Elektrotechnika  
i elektronika 

Obsługa i naprawa 
elektrycznych  
i elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych 

IIIm Konstrukcja 
pojazdów 
samochodowych 

Zajęcia praktyczne 

 
 

b) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
• Technikum Budowlane w Biłgoraju, 

Zawód Klasa Przedmiot I Przedmiot II 

Technik 
budownictwa 

II TBA i II 
TBB 

Technologia robót 
murarskich 
i tynkarskich 

Pracownia murarsko-
tynkarska 
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III TBA i III 
TBB 

Technologia robót 
murarskich 
i tynkarskich 

Pracownia murarsko-
tynkarska 

III TB Technologia 
budownictwa Praktyka zawodowa 

 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Biłgoraju 

Zawód Klasa Przedmiot I Przedmiot II 

Murarz - tynkarz 
II A 

Technologia robót 
murarskich i 
tynkarskich Zajęcia praktyczne 

III A Technologia 

Monter 
zabudowy 

i robót 
wykończeniowy

ch w 
budownictwie 

II B 
Technologia 

systemów suchej 
zabudowy 

Zajęcia praktyczne 
z suchej zabudowy 

 
 

c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
• Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju, 

 
Zawód Klasa Przedmiot I Przedmiot II 

Technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

II TG 
Technologia 
gastronomiczna z 
towaroznawstwem 

Procesy 
technologiczne w 
gastronomii 

Technik żywienia 
i gospodarstwa 
domowego 

III TG Technologia 
gastronomiczna Zajęcia praktyczne 

Technik 
hotelarstwa II TH Organizacja pracy w 

hotelarstwie  
Technika pracy w 
hotelarstwie 

III TH Organizacja pracy w 
hotelarstwie Obsługa konsumenta 

Technik obsługi 
turystycznej II TT organizacja imprez i 

usług turystycznych 
geografia 
turystyczna 

III TT obsługa ruchu geografia 
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turystycznego turystyczna 
Technik 
technologii 
odzieży 

III TO 
Organizowanie 
procesów 
produkcyjnych 

Zajęcia praktyczne 

II TO/TR 
Techniki 
konfekcjonowania 
odzieży 

Technologie 
wyrobów 
odzieżowych 

Technik 
organizacji 
reklamy 

II TO/TR Organizacja 
sprzedaży reklamy Sprzedaż w reklamie 

Technik mechanik 
II TM Podstawy 

konstrukcji maszyn 

Technologie napraw 
elementów, maszyn, 
urządzeń i narzędzi 

III TM Podstawy 
konstrukcji maszyn Zajęcia praktyczne 

Kelner 

II TK 

Technologia 
sporządzania potraw 
i napojów z 
towaroznawstwem 

Obsługa kelnerska 
gości 
indywidualnych 

 
5. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listy 

rezerwowe, utworzone dla każdych typów szkół. W przypadku rezygnacji z udziału w 
projekcie przez osoby zakwalifikowane, osoby z list rezerwowych zajmą ich miejsce w 
kolejności zgodnej z tymi listami. 

6. Okres trwania rekrutacji w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 2 tygodnie (14 dni). W 
przypadku małej ilości zgłoszeń, Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu 
rekrutacji. 

7. Złożone przez Uczestników dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 
 

 
 
 

§ 4 
Staże zawodowe 

 
1. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny –Staże w ramach Projektu 

są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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2. Każdy Staż zostanie zakończony właściwym testem sprawdzającym nabycie stosownych 
umiejętności  potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. 

3. W trakcie Staży zawodowych przewidziane są testy sprawdzające nabycie stosownych 
umiejętności co 50 godzin lub raz na miesiąc, które każdy uczestnik jest obowiązany 
wypełnić. 

4. Staże będą realizowane w okresie roku szkolnego w soboty i ferie zimowe (lub w 
godzinach popołudniowych) oraz w okresie wakacyjnym (lipiec- sierpień) w wymiarze co 
najmniej 150 godzin. 

5. Termin rozpoczęcia Staży będzie uzależniony od zakończenia naboru i będzie 
realizowany zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

6. Za udział w Stażu uczeń będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie stypendium 
stażowego w kwocie 1500,00 zł 

7. Uczestnik staży zawodowych będzie miał zapewnione ubranie robocze i refundację 
kosztów dojazdu na staż. 

8. Uczestnik Staży zobowiązany jest do uczestnictwa w stażach w wymiarze co najmniej 
80% liczby godzin przewidzianych na Staż . 

9. Nieobecność na Stażu na większej niż 20% liczbie godzin, wynikająca z przyczyn 
zależnych od uczestnika, będzie skutkować obciążeniem go kosztami  Stażu. 

10. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika na stażach  
spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia 
nieobecności na szkoleniu mogą być: 
a) zwolnienie lekarskie,  
b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych. 

11. W przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie lub przekroczenia 
dozwolonego limitu nieobecności, Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu 
kosztów Staży, stanowiących 100% ich wartości przypadającej na poszczególnego 
Beneficjenta Ostatecznego wynoszącą 4 449,58 zł. 

12. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu w/w. kosztów w terminie 14 dni od 
dnia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. 
  
 
 

 
§ 5 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 
 
 

1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 
2. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do rzetelnego uczestnictwa w działaniach 

projektowych. 

3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście 
obecności. 
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4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania cyklu Staży 
ankiet oceniających, a także ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia.  

5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przystąpienia do testu sprawdzającego na 
zakończenie  Staży. 

6. Warunkiem ukończenia Staży i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 
odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej 
oceny z testu końcowego.  
 
 
 
 
 

§ 6 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w Projekcie w trakcie 

trwania  Staży, zobowiązany jest on do złożenia pisemnego oświadczenia określającego 
przyczyny rezygnacji. 

2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest 
dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 

3. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze  Staży jest inna niż wypadek losowy, lub 
dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez 
Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów Stażu, stanowiących 100% 
jego wartości przypadającej na poszczególnego uczestnika w kwocie 4 449,58 zł. 

4.   W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób 
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

5. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej 
podejmie Koordynator Projektu. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany 
zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze. 

 
 
 
 
 
 

§ 7 
MONITORING BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet. 
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2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wypełniania i podpisania list potwierdzających 
odbiór ubrań roboczych. 

3. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia 
kwestionariusza PEFS. 

 
 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2013 roku. Powiat Biłgorajski 

zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. 
 
 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem. 
 

 
…………………………………………….. 

                  data i podpis ucznia 
 

 
 …………………………………………….. 

               data i podpis rodzica/ opiekuna  
 


