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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-

086/19 ogłoszonego w Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, nastąpiła zmiana  

w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu „Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla Działania 9.1 Aktywacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się  

z dniem ogłoszenia. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian. 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 Załącznik nr 6 Lista najczęściej 

finansowanych towarów i usług dla Działania 9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis 
Uzasadnienie/

Uwagi 

1.  Załącznik nr 6 
Lista najczęściej 
finansowanych 
towarów i usług 
dla Działania 9.1 
Aktywacja 
społeczno-
zawodowa osób 
wykluczonych i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu. 

Brak Wsparcie w postaci staży realizowane w 

ramach projektów jest zgodne z zaleceniem 

Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, 

str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości 

Praktyk i Staży 

Aktualizacja 
załącznika.  

Stypendium za odbytą praktykę 

zawodową/staż zawodowy 

Kwota maksymalna brutto - W 

okresie odbywania stażu 

stażyście przysługuje 

miesięczne stypendium w 

wysokości nie większej niż 

połowa średniego 

wynagrodzenia (brutto). 

Wysokość stypendium 

wyliczona na podstawie 

aktualnych danych GUS (wg 

stanu na dzień ogłoszenia 

konkursu), dotyczących 

średniego wynagrodzenia 

(brutto) za pracę w 

województwie mazowieckim. 

Stypendium za odbytą praktykę 

zawodową/staż zawodowy 

Kwota maksymalna brutto - 120% zasiłku,  

o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. 

Uzasadnienie - Stażystom przysługuje 

stypendium stażowe, jeżeli miesięczna 

liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 

godzin miesięcznie. W przypadku niższego 

miesięcznego wymiaru godzin, wysokość 

stypendium ustala się proporcjonalnie. W 

przypadku osób z niepełnosprawnością 

zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium 

przysługuje pod warunkiem, że miesięczna 

liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 

godzin miesięcznie. Kwota stypendium 
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Uzasadnienie - Okres realizacji 

praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego wynosi minimum 

150 godzin, w przypadku 

kształcenia realizowanego w 

oparciu o modułowy program 

nauczania - nie więcej niż 100% 

godzin, w odniesieniu do 

udziału jednego  słuchacza w 

ww. formie wsparcia. Pełna 

kwota stypendium jest 

wypłacana za każde kolejne 

przepracowane 150 godzin.  W 

przypadku realizacji praktyki 

zawodowej lub stażu 

zawodowego w innym 

wymiarze wysokość stypendium 

wyliczana jest proporcjonalnie. 

stażowego jest kwotą brutto 

nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia 

społeczne płaconych w całości przez 

płatnika tj. Beneficjenta. 

Koszty związane z odbywaniem 

staży i praktyk zawodowych. 

Uzasadnienie - Wydatki 

związane z odbywaniem 

praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego (np. koszty 

dojazdu, koszty zakupu odzieży 

roboczej, wyposażenie 

stanowiska pracy, koszty 

eksploatacji materiałów i 

narzędzi, szkolenia BHP 

praktykanta lub stażysty itp.).  

Kwota może zostać zwiększona 

jedynie w sytuacji konieczności 

ponoszenia dodatkowych 

kosztów związanych z udziałem 

uczestników projektu w 

praktyce zawodowej lub stażu 

zawodowym, wynikających ze 

zwiększonego wymiaru czasu 

trwania ww. form wsparcia. 

Koszty związane z odbywaniem staży 

zawodowych/praktyk zawodowych. 

Uzasadnienie - Wydatki związane z 

odbywaniem stażu zawodowego lub 

praktyki zawodowej mogą uwzględniać 

koszty takie jak np.: koszty dojazdu, koszty 

zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi 

niezbędnych stażyście do odbycia stażu, 

szkolenia BHP stażysty itp., które są 

rozliczane jako refundacja wydatków 

poniesionych przez podmiot przyjmujący na 

staż. Katalog wydatków nie obejmuje 

wyposażenia stanowiska stażu. 

Opiekun staży i praktyk. 

Uzasadnienie - Na jednego 

opiekuna praktyki lub stażu nie 

może przypadać jednocześnie 

więcej niż 6 praktykantów lub 

stażystów. Opiekun praktykanta 

lub stażysty jest wyznaczany po 

Opiekun staży zawodowych/praktyk 

zawodowych 

Uzasadnienie - Opiekun stażysty lub 

praktykanta jest wyznaczany po stronie 

podmiotu przyjmującego na staż zawodowy 

lub praktykę zawodową;  

Za opiekę nad stażystą lub praktykantem 



  

3 

 
 

stronie podmiotu 

przyjmującego ucznia na 

praktykę zawodową lub staż 

zawodowy. 

Koszty wynagrodzenia opiekuna 

praktykanta lub stażysty u 

pracodawcy powinny 

uwzględniać jedną z poniższych 

opcji: 

do 5 000 PLN - Refundacja 

pracodawcy wynagrodzenia 

opiekuna praktykanta lub 

stażysty w zakresie 

odpowiadającym częściowemu 

lub całkowitemu zwolnieniu go 

od świadczenia pracy na rzecz 

realizacji zadań związanych z 

opieką nad grupą praktykantów 

lub stażystów, przez okres 150 

godzin praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego, w 

wysokości obliczonej jak za 

urlop wypoczynkowy. Wysokość 

wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do liczby 

godzin praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego 

zrealizowanych przez 

uczestników projektu. 

do 500 PLN - Refundacja 

pracodawcy dodatku do 

wynagrodzenia opiekuna 

praktykanta lub stażysty, w 

sytuacji, gdy nie został 

zwolniony od świadczenia 

pracy, w wysokości 

nieprzekraczającej 10% jego 

zasadniczego wynagrodzenia 

wraz ze wszystkimi składnikami 

wynagrodzenia wynikającego ze 

zwiększonego zakresu zadań 

(opieka nad grupą 

praktykantów lub stażystów, za 

realizację 150 godzin praktyki 

zawodowej lub stażu 

zawodowego. Wysokość 

przysługuje wynagrodzenie, o ile uwzględnia 

jedną z poniższych opcji:  

Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty są 

kwalifikowalne, o ile uwzględniają jedną z 

poniższych opcji: 

Refundacja podmiotowi przyjmującemu na 

staż dotychczasowego wynagrodzenia 

opiekuna stażysty w przypadku 

oddelegowania go wyłącznie do realizacji 

zadań związanych z opieką nad grupą 

stażystów, pod warunkiem, że opiekun 

stażysty nadzoruje pracę więcej niż 3 

stażystów i jest to uzasadnione specyfiką 

stażu. Taka forma refundacji nie przysługuje 

osobom prowadzącym jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

Refundacja podmiotowi przyjmującemu na 

staż części dotychczasowego wynagrodzenia 

opiekuna stażysty w przypadku częściowego 

zwolnienia go od obowiązku świadczenia 

pracy na rzecz realizacji zadań związanych z 

opieką nad stażystą/grupą stażystów w 

wysokości nie większej niż 500 zł brutto 

miesięcznie za opiekę nad pierwszym 

stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto 

miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, 

przy czym opiekun może otrzymać 

refundację za opiekę nad maksymalnie 3 

stażystami. Kwoty wynagrodzenia opiekuna 

stażysty, nie uwzględniają kosztów po 

stronie pracodawcy. 

Refundacja podmiotowi przyjmującemu na 

staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna 

stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony 

od obowiązku świadczenia pracy na rzecz 

realizacji zadań związanych z opieką nad 

stażystą/grupą stażystów w wysokości nie 

większej niż 500 zł brutto miesięcznie za 

opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej 

niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego 

kolejnego stażystę, przy czym opiekun może 

otrzymać refundację za opiekę nad 

maksymalnie 3 stażystami. Taka forma 

refundacji nie przysługuje osobom 

prowadzącym jednoosobową działalność 

gospodarczą. 
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wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do liczby 

godzin praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego 

zrealizowanych przez 

uczestników projektu). 

zgodnie z rozporządzeniem 

MEN  - Refundacja pracodawcy 

wynagrodzenia opiekuna 

praktykanta lub stażysty, który 

będzie pełnił funkcję instruktora 

praktycznej nauki zawodu i dla 

którego praca z uczestnikami 

projektu będzie stanowić 

podstawowe zajęcie – do 

wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 

grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu. 

 


