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SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY 
 

Uczestnik projektu Osoba fizyczna do której adresowane są działania realizowane w 
projekcie, w ramach danego konkursu osoba spełniająca warunki 
określone dla grupy docelowej tego Poddziałania zapisane w 
Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 –2013 z dnia 1 stycznia 2012 r.  

Beneficjent 
(Projektodawca) 

Wszystkie podmioty realizujące projekty  

Kwota 
minimalnego 
wynagrodzenia 

Kwota określona aktem wykonawczym na podstawie art. 2 ustawy o 
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1679 
z pózn. zm.) 

Osoba niepełnosprawna Osoba, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.) 
czyli: 
- posiadającą, potwierdzony orzeczeniem właściwego organu, znaczny 
lub umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub, 
- posiadającą orzeczenie właściwego organu o całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy lub, 
- posiadającą orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności 
wydane przed ukończeniem 16 roku życia 

Pracownik znajdujący się 
w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji 

Osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
- pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy 
poprzedzających zatrudnienie, 
- nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, 
zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji 
(ISCED), na poziomie ISCED 3, 
- najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu 
ukończyła 50. rok życia, 
- jest samotną osobą dorosłą wychowującą co najmniej jedno 
dziecko w rozumieniu art.6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 
14, poz. 176, z pózn. zm.) lub posiadającą na utrzymaniu osobę 
zależną, 
- pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w 
którym różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest 
co najmniej o 25 % wyższa niż przeciętna różnica w poziomie 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki 
narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz należy do grupy będącej 
w mniejszości w danej branży lub zawodzie, 
- jest członkiem mniejszości etnicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141 z pózn. zm.), który w celu 
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi 
poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub 
zwiększyć doświadczenie zawodowe 

Pracownik 
znajdujący się w 
bardzo 
niekorzystnej 
sytuacji 

Osoba która pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 24 
miesięcy poprzedzających zatrudnienie 

Staż Nabywanie przez osobę nieposiadającą doświadczenia zawodowego 
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie 
zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawca 
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Zajęcia reintegracji 
zawodowej 
 

Działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby 
uczestniczącej w zajęciach u pracodawcy zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy poprzez praktyczne wykonywanie 
zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu  

Osoba nieposiadająca 
doświadczenia 
zawodowego 

Osoba, która nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie 
prowadziła działalności gospodarczej oraz nie wykonywała innej pracy 
zarobkowej 

Stypendium Kwota wypłacana osobie odbywającej staż/zajęcia reintegracji 
zawodowej (maksymalnie kwotę minimalnego wynagrodzenia)  
i kurs/szkolenie (kwota za godzinę określona w SzOP odnosząca się 
do zasiłku dla bezrobotnych) 

Subsydiowane 
zatrudnienie 
 

Udzielanie pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 800/2008 obejmująca pomoc na subsydiowanie zatrudnienia 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 
oraz pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc na pokrycie 
dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych 

 
 
Istotne informacje dotyczące konkursu: 
 - kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ulegnie zmianie z dniem 01.01.2013 roku i 
należy to zaplanować w budżecie (zmiany można zaplanować w budżecie w kolejnych latach 
realizacji projektu); 
- kwota zasiłku dla bezrobotnych stanowiącego podstawę naliczenia stypendium za szkolenia i 
kursy z dniem 01.06.2012 r. uległa zmianie, planując budżet projektu należy wziąć to pod 
uwagę; 
- w ramach projektu zaplanować należy dwa różne typy operacji, nie oznacza to konieczności 
objęcia dwoma typami operacji każdego z uczestników; 
- obowiązkowe jest zastosowanie typu operacji „staże, zajęcia reintegracji zawodowej i 
subsydiowane zatrudnienie” – należy przez to rozumieć zaplanowanie w ramach projektu 
jednej z w/w form aktywizacji zawodowej. 
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Warunki realizacji staży i zajęć reintegracji zawodowej 

 

Obie formy wsparcia charakteryzują się tym, że nie zachodzi stosunek pracy pomiędzy 
uczestnikiem projektu a podmiotem, u którego realizowany jest staż/ zajęcia reintegracji 
zawodowej. 
 
Osoba odbywająca staż/zajęcia reintegracji zawodowej powinna wykonywać czynności lub 
zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. 
Czas realizacji tej formy wsparcia nie jest określony i powinien wynikać z predyspozycji danego 
uczestnika (grupy docelowej) lub też z wymagań danego stanowiska pracy lub zawodu. 
 
Staż/zajęcia reintegracji zawodowej odbywają się na podstawie umowy o zorganizowanie 
stażu/zajęć reintegracji zawodowej zawieranej przez beneficjenta z pracodawcą. 
Umowa ta formułowana jest przez Projektodawcę, powinna ona określać w szczególności: 
a) nazwę formy wsparcia: staż/zajęcia reintegracji zawodowej; 
b) dane uczestnika projektu odbywającego staż/zajęcia reintegracji zawodowej tj. imię  
i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania; 
c) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu/zajęć reintegracji zawodowej; 
d) zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu/zajęć reintegracji 
zawodowej, zgodnie z ustalonym programem; 
e) zakres stażu/zajęć reintegracji zawodowej. 

 
Beneficjent i pracodawca w umowie powinni określić również informacje o możliwości kontroli 
obecności uczestnika projektu w miejscu odbywania stażu/zajęć reintegracji zawodowej, 
zasadach rozliczania i wypłaty stypendium, rozwiązania umowy w przypadku przerwania przez 
uczestnika stażu/zajęć reintegracji zawodowej. 
Beneficjent wypłaca osobie odbywającej staż/zajęcia reintegracji zawodowej comiesięczne 
stypendium, na które przeznacza kwotę nie większą niż kwota minimalnego wynagrodzenia 
obowiązująca na dzień podpisania umowy. Z kwoty tej Beneficjent (Projektodawca) pokrywa 
obowiązkowo ubezpieczenie społeczne (jeżeli uczestnik projektu nie ma innych tytułów 
rodzących obowiązek ubezpieczeń). Podstawą do naliczenia składek jest kwota wypłacana 
uczestnikowi. Podsumowując wszystkie składki społeczne finansuje w całości Beneficjent. 
Uczestnicy projektu  obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie podlegają 
temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Przy czym, w związku z nieobliczaniem zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów stanowiących podstawę wymiaru 
składki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniża się do 0,00 zł. Składkę tą powinien płatnik 
ująć w deklaracji DRA. 
 
Pracodawca po zakończeniu realizacji stażu/zajęć reintegracji o którym mowa powyżej, wydaje 
opinię zawierającą w szczególności informacje o zadaniach realizowanych przez uczestnika 
projektu i umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy pozyskanych w trakcie stażu/ 
zajęć reintegracji zawodowej oraz o przebiegu stażu/zajęć reintegracji zawodowej, 
napotkanych problemach w realizacji programu. 
Opinię tą uczestnik projektu przedkłada Beneficjentowi, który na tej podstawie wystawia 
zaświadczenie o odbyciu stażu/zajęć reintegracji zawodowej dla uczestnika. 
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Warunki realizacji subsydiowane zatrudnienia 
 
Utworzone miejsce pracy powinno prowadzić do wzrostu netto liczby pracowników 
zatrudnionych u danego beneficjenta pomocy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 
miesięcy albo w przypadku, gdy utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostu netto liczby 
pracowników, stanowisko lub stanowiska, mogą zostać zwolnione w wyniku dobrowolnego 
odejścia pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
dobrowolnej redukcji czasu pracy z inicjatywy pracownika lub zgodnego z prawem zwolnienia 
za naruszenie obowiązków pracowniczych - nie zaś w wyniku redukcji etatów. 
Podmiot udzielający pomocy publicznej (w tym przypadku Beneficjent) ma obowiązek 
weryfikacji spełnienia w/w warunków na podstawie informacji zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy. 

 
Pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy na subsydiowane zatrudnienie są uprawnieni do 
nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy (24 w przypadku 
pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji), a umowa o prace może zostać rozwiązana tylko 
w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. 

 
 
Rodzaj pomocy 
 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia brutto oraz odprowadzanych od 
wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych 
pracowników (pomoc na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się  
w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych), pokrycie 
dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.  
Pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby 
niepełnosprawnej obejmuje:  
- koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, 
koszty zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem 
stanowiska pracy oraz zakup sprzętu lub zakup i autoryzację oprogramowania na użytek 
pracowników niepełnosprawnych, w tym technologii wspomagającej lub przystosowanej do 
potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Muszą to być wydatki dodatkowe, których pracodawca 
nie poniósłby, gdyby zatrudnił osobę w pełni sprawną (koszty adaptacji lub nabycia urządzeń 
powinny zostać pomniejszone o wartość adaptacji lub nabycia takich samych urządzeń, które 
zostałyby wykorzystane dla potrzeb osób pełni sprawnych); 
- pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest również 
wynagrodzenie pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie 
czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych 
bądź trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego, za czas 
poświęcony wyłącznie na świadczenie tej pomocy. Kosztem kwalifikowalnym jest wówczas 
koszt zatrudnienia pracownika zajmującego się osobą niepełnosprawną, za czas faktycznie 
poświęcony na opiekę (np. odrębna umowa o pracę, która w zakresie obowiązków służbowych 
przewiduje wyłącznie opiekę nad osobą niepełnosprawną). 

 
Kwota pomocy przyznanej na pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 100% kosztów płacy każdej 
osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ramach projektu. 
 
Intensywność pomocy publicznej 
 
Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników wynosi: 
- 50% w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (lub 
pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji), 
- 75% w przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. 


