
 

 

Projekt „Operacja kwalifikacja!” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. (Lider-Operator) oraz Fundację 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA (Partner) 
na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 
DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 
1. Czy mogę przystąpić do projektu jeżeli mieszkam na terenie subregionu przemyskiego  

a pracuje na umowę zlecenie na terytorium subregionu rzeszowskiego? 

Tak, do projektu mogą aplikować osoby:  

⎯ mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania 

nauki na terenie Subregionu (tj: powiaty rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, 

leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski) 

⎯ spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego  

z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-

sędziszowski oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają 

naukę na terenie województwa podkarpackiego 

 

 

2. Czy mogę złożyć wniosek w dwóch subregionach skoro mieszkam na terytorium subregionu 

krośnieńskiego, a studiuję w Rzeszowie? 

Tak, Operator nie może wykluczyć Kandydata, który jednocześnie podjął proces rekrutacyjny u innego 

Operatora.  

 

3. Jaka będzie forma rekrutacji? 

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej (elektroniczny formularz on-line). Po 

uzupełnieniu wniosku (formularza) on-line program wygeneruje plik do wydruku. Formę papierową 

dokumentu poświadczoną własnoręcznym podpisem, Kandydat będzie zobowiązany 

osobiście/pocztowo przedłożyć w siedzibie Biura Projektu bądź w odpowiednim miejscowo punkcie 

konsultacyjnym w subregionie (SR). 

Formularze rekrutacyjne dostępne będą wyłącznie w okresie trwania naboru, w terminie określonym 

każdorazowo przez Operatora. Wraz z dniem ogłoszenia terminu naboru na stronie internetowej 

Projektu dostępny będzie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

 

4. Kiedy rozpocznie się rekrutacja do projektu?  



 

Rekrutacja projektu planowana jest na kwiecień/maj. Dokładna data pierwszego naboru pojawi się na 

stronie internetowej najszybciej jak będzie to możliwe formalno-prawnie*. 

* Operator informuje, że skierował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zapytania o interpretację zasad rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie. Operator oczekuje na odpowiedź WUP w tej sprawie.  

 

5. Czy jako przedsiębiorca mogę zgłosić swoich pracowników do projektu? 

Nie. Do projektu mogą aplikować tylko i wyłącznie osoby fizyczne indywidualnie, które są 

zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji 

zawodowych. 

 

6. Jakie szkolenia mogę wybrać? 

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, co oznacza, że Uczestnik Projektu 

decyduje samodzielnie o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do 

realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych 

dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem 

kursów językowych i TIK: 

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

b) kursy umiejętności zawodowych, 

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. 

 

7. Kiedy będzie można odbyć szkolenie? 

Na chwilę obecną* aktualna pozostaje zasada, że szkolenie będzie można rozpocząć po 

zakwalifikowaniu Kandydata do projektu i podpisaniu umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej. 

Zgodnie z umową Uczestnik Projektu zobowiązany będzie rozpocząć szkolenie w terminie 60-dni od 

dnia podpisania umowy, przy czym okres ten liczony będzie odpowiednio: 

1. w przypadku gdy Uczestnik Projektu wybierze usługę rozwojową zarejestrowaną w BUR – od dnia 

podpisania umowy. 

2. w przypadku gdy UP wybierze usługę rozwojową niezarejestrowana w BUR – od dnia pojawienia się 

w BUR usługi rozwojowej oczekiwanej przez Uczestnika Projektu (po odrębnym procesie akredytacji). 

3. w przypadku konieczności skorzystania z oferty spoza BUR – od dnia uzyskania pozytywnej opinii 

o weryfikacji instytucji i usługi rozwojowej przez Operatora. 

*Jednocześnie Operator informuje, że skierował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zapytanie, o możliwość zrefundowania 

szkolenia, które rozpocznie się przed dniem zakwalifikowania do Projektu (na ryzyko Kandydata). Operator oczekuje na odpowiedź WUP w 

tej sprawie.  

 

 

8. Czy jeżeli odbędę szkolenie zanim zakwalifikuję się do projektu to dostanę zwrot kosztów 

takiego szkolenia? 



 

Nie, aby uzyskać dofinansowanie szkolenia należy rozpocząć je po zakwalifikowaniu do projektu i po 

przydzieleniu ID wsparcia przez Operatora (przydzielenie ID wsparcia przez Operatora nastąpi 

najwcześniej w dniu podpisania umowy z Operatorem). 

 

9. Czy powinnam wybierać szkolenia odbywające się wyłącznie na terenie województwa 

podkarpackiego? 

Nie, uczestnik sam dokonuje wyboru kursu i firmy szkoleniowej i jego lokalizacji. 

 

10. Do jakiej kwoty dofinansowane są szkolenia? 

Maksymalny koszt Usługi Rozwojowej przypadający na jednego Uczestnika Projektu nie może 

przekroczyć 7 272,73 zł. Natomiast średni koszt Usługi Rozwojowej przypadający na jednego uczestnika 

3 635,16 zł.  

Średni wkład własny UP będzie wynosić 10 % kosztu przypadającego na jednego UP. 

 

11. Czy mogę wybrać szkolenie droższe niż ta kwota 7 272,73zł  i jak wygląda płatność takiego 

szkolenia? 

Tak, istnieje możliwość wybrania szkolenia droższego niż kwota 7 272,73zł, przy czym kwota 

kwalifikowalna takiego szkolenia nie może być wyższa niż 7 272,73 zł (z której około 10% stanowi wkład 

własny Uczestnika Projektu), a resztę kosztów (wykraczających ponad tę kwotę) pokrywa Uczestnik 

Projektu z własnych środków. 

 

12. Czy w momencie składania wniosku powinienem być zapisany na szkolenie które chcę 

odbyć? 

Nie, Kandydat/-ka na etapie składania formularza rekrutacyjnego ma obowiązek stworzenia 

indywidualnego konta na portalu Baza Usług Rozwojowych http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

i wyszukania usługi rozwojowej, którą jest zainteresowany/-a (nazwę szkolenia trzeba będzie wpisać w 

formularz rekrutacyjny). 

Kandydat/-ka ma obowiązek wybrania usługi rozwojowej w BUR po przydzieleniu ID wsparcia przez 

Operatora (przydzielenie ID wsparcia przez Operatora nastąpi najwcześniej w dniu podpisania umowy 

z Operatorem). 

 

13. Czy będę mógł zmienić wybrane szkolenie we wniosku na inne? 

Nie, uczestnik zostanie zakwalifikowany na szkolenie, które wybrał we wniosku. Będzie miał jedynie 

możliwość zmiany Instytucji Szkoleniowej (firmy) realizującej to szkolenie. W celu zmiany szkolenia 

będzie konieczne złożenie nowego wniosku w kolejnym naborze. 

 

14. Czy mogę wybrać szkolenie spoza BUR? 



 

Jeśli w BUR jest zarejestrowana Usługa Rozwojowa, która ma inną nazwę, ale ten sam lub równoważny 

zakres tematyczny jak usługa, którą chce wybrać Uczestnik Projektu, to Uczestnik Projektu będzie 

zobligowany do wyboru usługi z BUR. 

 

W przypadku gdy Usługa Rozwojowa, której poszukuje Uczestnik Projektu nie będzie w BUR w całej 

Polsce ani jej brak nie zostanie uzupełniony przewiduje się możliwość dopuszczenia świadczenia usług 

przez podmioty, które nie są w BUR, ale zapewniają analogiczne wymogi jakościowe. W sytuacji 

zidentyfikowania braków w BUR w pierwszej kolejności Uczestnik Projektu zarejestruje ogłoszenie 

o zapotrzebowaniu na usługę w BUR (poprzez indywidualne konto w BUR w „Module użytkownika” 

w zakładce „Moje usługi”-„Dodaj zamówienie lub usługę”) i odczeka co najmniej okres co najmniej 30 

dni przed decyzją o skorzystaniu oferty spoza BUR. 

Kandydat ma możliwość zachęcenia Instytucji Szkoleniowej, z której usług chciałby skorzystać do 

samodzielnego akredytowania w BUR, gdyż Instytucja Szkoleniowa i tak będzie musiała spełnić 

tożsame kryteria jakościowe, aby zostać akredytowana przez Operatora. 

 

15. Czy powinienem przyjechać osobiście z dokumentami aplikacyjnymi do Biura Projektu 

w  Świlczy? 

Nie. Na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski uruchomione zostało Biuro  

Projektu (Świlcza 145b 36-072 Świlcza). Dla pozostałych powiatów będą działały punkty konsultacyjne: 

• powiat łańcucki:  ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut 

• powiat ropczycko-sędziszowski: Ostrów 225, 39-103 Ostrów 

• powiat dębicki: Urząd Miejski w Pilźnie: Legionów 28, 39-220 Pilzno 

• powiat leżajski: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna 

Biura będą dostępne dla UP od pon.-pt, w godz. 7:30-15-30, a co najmniej raz w tygodniu biuro będzie 

dyżurowało do godziny 18:00. 

Formularze można dostarczyć osobiście, lub przesłać drogą pocztową.  

 

16. Czy rekrutacja do projektu będzie otwarta? 

Tak, Operator prowadzi otwartą i dostępną dla wszystkich osób fizycznych z wyłączeniem osób 

prowadzących działalność gospodarczą rekrutację. Szczegółowo warunki zostały omówione w pytaniu 

1. 

 

17. Czy powinienem przedłożyć PIT za rok poprzedni, jeżeli w tym roku zostałem zwolniony i na 

moment złożenia wniosku jestem osobą bezrobotną i nie mam stałego źródła przychodów?  

Tak, dochód określany jest m.in. na podstawie kopii formularza PIT za poprzedni rok, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem.  

UWAGA: celem równościowego traktowania wszystkich Kandydatów, Operator dokonuje modyfikacji 

w zakresie interpretacji sytuacji Kandydatów na rynku pracy. Modyfikacja jest na korzyść Kandydatów: 



 

Osoby niepracujące, osiągające dochody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych → dochód liczony na 

podstawie średniego wynagrodzenia miesięcznego z okresu ostatnich 3-ch miesięcy (zasiłek dla 

bezrobotnych) 

Osoby niepracujące, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych → dochód liczony na podstawie 

średniego wynagrodzenia miesięczne z okresu ostatnich 3-ch miesięcy (informacja z PUP) 

 

18. Jak orientacyjnie obliczyć wymagany wkład własny? 

Wkład własny Uczestnika Projektu wynosi co do zasady 10% wartości wsparcia, co daje 11% wartości 

Usługi Rozwojowej (UR).  

UR – cena usługi rozwojowej wraz z egzaminem wskazana przez Kandydata w formularzu 

rekrutacyjnym: 

⎯ W przypadku wskazania UR do kwoty 3 635,16 zł wkład własny = 11% * UR 

⎯ W przypadku wskazania UR w kwocie między 3 635,17 zł a 7 272,73 zł wkład własny dla osób 
o wysokich dochodach zostanie podniesiony (ale tylko od kwoty przewyższającej kwotę 
3635,17) = 11% * 3635,16 zł + 16,5 % *nadwyżka 

⎯ W przypadku wskazania UR w kwocie między 3635,17 zł a 7 272,73 zł wkład własny dla osób 
o niskich dochodach zostanie obniżony (ale tylko od kwoty przewyższającej kwotę 3635,17)  = 
11% * 3635,16 zł + 5,5 % *nadwyżka 

 

Przykład obliczeniowy: 

Średni wkład własny = 11% * UR = 0,11 * 3 635,16 zł = 399,87 zł 

Max wkład własny dla osób o wysokich dochodach= 11% * 3635,16 zł + 16,5 % *nadwyżka = 0,11 * 

3635,16 zł + 0,165 * (7272,73 zł - 3635,16 zł) = 399,87 zł + 600,20 zł = 1000,07 zł 

Max wkład własny dla osób o niskich dochodach= 11% * 3635,16 zł + 5,5 % *nadwyżka = 0,11 * 

3635,16 zł + 0,055 * (7272,73 zł - 3635,16 zł) = 399,87 zł + 200,07 zł = 599,94 zł 

 

19. Jak należy przeliczyć dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie  domowym, 

jakie świadczenia wliczane są do dochodu? 

Dochód gospodarstwa domowego należy obliczać w następujący sposób: 

Suma dochodów z tytułu wynagrodzenia, z prowadzonej działalności gospodarczej, rent, emerytur, czy 

innych umów cywilnoprawnych podzielona przez liczbę osób przebywających w gospodarstwie 

domowym Kandydata/-ki. 

Do dochodu wliczane są świadczenia w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.0.2220). 

 

20. Czy jeżeli nie przedłożę dokumentu potwierdzającego dochód to nie zostanę 

zakwalifikowany do projektu? 

Kandydat nie ma obowiązku przedłożenia dokumentu weryfikującego dochód, żeby dostać się do 

projektu. Jeżeli Kandydat nie dostarczy dokumentów potwierdzających dochód, to nie otrzyma 

punktów premiujących, ale nie zostanie zdyskwalifikowany. 



 

Informujemy, że kryterium finansowe kandydata do projektu jest dodatkowo punktowane. 

Kandydat otrzyma punkty premiujące w kryterium finansowym jeżeli łącznie spełni 3 warunki: 

1) Zaznaczy odpowiedź a lub b w poniższym oświadczeniu  
„Oświadczam, że jestem osobą osiągającą miesięczny dochód gospodarstwa domowego 
przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym:  

a) poniżej 1 250,00 zł netto – 20 pkt 
b) na poziomie 1 250,00 zł – 2 500 zł netto – 10 pkt 
c) powyżej 2 500,00 zł netto/ nie składam oświadczenia o dochodach” – 0 pkt 

2) Dołączy załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego – Kwestionariusz miesięcznych dochodów 

gospodarstwa domowego  

3) Przedłoży dokument weryfikujący dochód (np. formularz PIT za poprzedni rok lub 

zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę/ów lub inne dokumenty określające 

dochód na osobę) 

21. Ile mniej więcej trwa cały proces rekrutacyjny po ogłoszeniu naboru? Kiedy mogę 

spodziewać się wyników rekrutacji? 

Operator przewiduje 5 dni roboczych na składanie formularzy rekrutacyjnych w wersji elektronicznej, 

następnie kolejne 5 dni na dostarczenie formularzy w wersji papierowej.  

Po zakończeniu składania dokumentacji rekrutacyjnej Operator przewiduje okres co najmniej 25 dni 

roboczych na ocenę (Zgodnie z treścią regulaminu „Liczba dni określona przez Operatora została 

oszacowana na podstawie wpływu w jednej turze naboru 200 formularzy rekrutacyjnych. Operator 

w przypadku wpływu większej ilości formularzy rekrutacyjnych w jednej turze naboru zastrzega sobie 

prawo do możliwości proporcjonalnego wydłużenia terminów oceny”) 

 

22. Co w przypadku jeżeli wybiorę z Bazy Usług Rozwojowych, np. studia podyplomowe, których 

termin rozpoczęcia jest ściśle określony? Chodzi głównie o zapisy dotyczące rozpoczęcia 

usługi w terminie 60 dni po podpisaniu umowy.  

Na wniosek Uczestnika Projektu, przed podpisaniem umowy, w indywidualnych przypadkach np. 

wyboru studiów podyplomowych/szkoleń organizowanych np. raz w roku itp., Operator może podjąć 

decyzję o wydłużeniu 60-dniowego okresu, tak aby umożliwić Uczestnikowi Projektu udział w usłudze 

rozwojowej. Uczestnik Projektu składa wniosek zgodnie z wzorem wniosku, który wkrótce dostępny 

będzie na stronie internetowej projektu. 

 

23. Czy rejestracja w BUR jest konieczna w procesie rekrutacji? Po co jest potrzebna rekrutacja 

jeżeli wybiorę usługę której nie ma w Bazie Usług Rozwojowych? 

 

1. Kandydat/-ka na etapie składania formularza rekrutacyjnego będzie miał obowiązek stworzenia 

indywidualnego konta na portalu Baza Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

i wybrania w BUR usługi rozwojowej. 

2. Kandydat/-ka odpowiada za prowadzenie konta w BUR, w szczególności jest zobowiązany/-a do 

przechowywania hasła i maila kontaktowego. 

3. Natomiast w  sytuacji braku w BUR interesującej Kandydata , w pierwszej kolejności Kandydat/-ka 

będzie zobowiązany do ogłoszenia o zapotrzebowaniu na usługę w BUR (poprzez indywidualne 

konto w BUR – w „Module użytkownika” w zakładce „Moje usługi” – „Dodaj zamówienie na usługę”) 

i odczekać okres co najmniej 21 dni roboczych przed decyzją o skorzystaniu z oferty poza BUR 

(*potwierdzeniem, że Kandydat/-ka  zamieścił takie ogłoszenie będzie dostarczenie Operatorowi zrzutu 



 

ekranu z potwierdzeniem opublikowania zamówienia na usługę i odczekania okresu co najmniej 21 dni 

roboczych). 

4. W przypadku gdy usługa rozwojowa, której poszukuje Kandydat/-ka, nie będzie w BUR, ani też, gdy 

brak w BUR nie zostanie uzupełniony (po odczekaniu co najmniej 21 dni roboczych), przewiduje się 

możliwość dopuszczenia świadczenia usług przez podmioty, które nie są wpisane do BUR. W takim 

przypadku niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej jakości takiej usługi. Usługi te będą musiały 

spełniać analogiczne wymogi jakościowe jak usługi świadczone przez podmioty wpisane do BUR. 

 

24. Dlaczego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są wyłączone z udziału 

w projekcie? 

Celem zapisu wyłączającego w Regulaminie Konkursu osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą było przeciwdziałanie wystąpieniu pomocy publicznej. Pomoc publiczna występuje 

zawsze, gdy wsparcie dotyczy działalności przedsiębiorstwa. 

 

25. Czy za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą można uznać tylko osoby, które 

posiadają wpis do CEIDG? 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, z udziału w projekcie wyłączone są osoby które faktycznie prowadzą 

działalność gospodarczą. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą uznaje się osoby, 

które posiadają wpis w CEIDG (na podstawie ustawy Prawo Przedsiębiorców) jak również osoby 

fizyczne będące:  

• Wspólnikafmi spółki jawnej 

• Partnerami spółki partnerskiej 

• Wspólnikami w spółce komandytowej 

• Komplementariuszami w spółce komandytowo – akcyjnej. 

Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest również osoba, która zawiesiła/ zawiesi 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

26. Czy Kandydat który zamieszkuje i/lub pracuje i/lub pobiera naukę na terenie województwa 

podkarpackiego (ale poza subregionem) może kandydować? 

Tak,  Kandydat który zamieszkuje i/lub pracuje i/lub pobiera naukę na terenie województwa 

podkarpackiego (ale poza subregionem) może kandydować jednakże z zastrzeżeniem, że kurs na który 

aplikuje odbywać się będzie na terenie subregionu. Beneficjent podkreśla, że w takim przypadku 

Kandydat gdy chciałby zmienić przed rozpoczęciem szkolenia Instytucję Szkoleniową zobowiązany jest 

wybrać taką, której kurs realizowany będzie także na terenie subregionu objętego projektem. 

 

27. Czy możliwe jest rozpoczęcie szkolenia przed podpisaniem umowy dofinasowania? 

Nie ma możliwości rozpoczęcia usługi rozwojowej przed zakwalifikowaniem się do projektu 

i podpisaniem umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej (patrz punkt 8). 

 



 

28. Jaka jest zasada identyfikowania wynagrodzenia poszczególnych członków gospodarstwa 

domowego celem wypełnienia „Zał. 2 Kwestionariusz miesięcznych dochodów 

gospodarstwa domowego” i przedłożenia dowodów. 

Nie ma możliwości rozpoczęcia usługi rozwojowej przed zakwalifikowaniem się do projektu 

i podpisaniem umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej (patrz punkt 8). 

Osoby pracujące, osiągające przychody z tytułu umowy o pracę → średnie wynagrodzenie z okresu 

ostatnich 3-ch miesięcy → na podst. zaświadczenia wydanego przez zakład pracy 

Osoby niepracujące, osiągające dochody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych → średnie wynagrodzenie 

miesięczne z okresu ostatnich 3-ch miesięcy → na podst. zaświadczenia wydanego przez PUP 

Osoby niepracujące, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych → średnie wynagrodzenie miesięczne z 

okresu ostatnich 3-ch miesięcy → na podst. zaświadczenia wydanego przez PUP 

Renciści / emeryci → średnie wynagrodzenie miesięczne z okresu ostatnich 3-ch miesięcy → na 

podst. decyzji o przeliczeniu emerytury / renty i wyciągu bankowego / KW potwierdzające wypłatę 

świadczenia w okresie ostatnich 3-ch miesięcy. 

Osoby osiągające dochody z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieła) → średnie 

wynagrodzenie miesięczne z okresu ostatniego roku kalendarzowego → na podst. PIT 

Osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej → średnie wynagrodzenie 

miesięczne z okresu ostatniego roku kalendarzowego → na podst. PIT 

Osoby osiągające dochody z tytułu najmu → średnie wynagrodzenie miesięczne z okresu ostatniego 

roku kalendarzowego → na podst. PIT 

 


