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ANEKS NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Aktywizacja zawodowa z POWER’em” nr POWR.01.02.01-24-0053/20 

 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja 
zawodowa z POWER’em” następujące zmiany związane ze zmianą formy prawnej Beneficjenta: 

1. Dokonuje się zmiany zapisu  § 1 Objaśnienie terminów i skrótów, definicje, ust. 3, który 
otrzymuje brzmienie: 

• Organizator Projektu – CSW TOTEM T.Mucha P.Pysz spółka jawna, z siedzibą w Chorzowie 
(41-506), ul. Stalowa 17. 

2. Dokonuje się zmiany zapisu  § 2 Postanowienia ogólne, ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

• Projekt jest realizowany przez CSW TOTEM T.Mucha P.Pysz spółka jawna, na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.01.02.01-24-0053/20-00 zawartej z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 1.2.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

3. Dokonuje się zmiany zapisu  § 6 Zakres wsparcia w ramach projektu, ust. 6 ppkt.5, który 
otrzymuje brzmienie: 

• Przed rozpoczęciem stażu uczestnik projektu zobowiązany jest do odbycia badań z zakresu 
medycyny pracy, na które kierowany jest przez Organizatora projektu.  

Uczestnik projektu ma możliwość wykonania badań w placówce, z którą Organizator projektu 
zawarł umowę (listę placówek Uczestnik Projektu otrzymuje razem ze skierowaniem na 
badania), a także ma możliwość wyboru innej placówki medycyny pracy. W przypadku 
wyboru placówki medycyny pracy, z którą Organizator nie ma zawartej umowy, Uczestnik 
projektu ma możliwość otrzymania zwrotu za wykonane badania, pod warunkiem 
dostarczenia oryginału faktury/rachunku za badania, wystawionej/ego przez lekarza 
medycyny pracy na Uczestnika projektu lub na Organizatora projektu (CSW TOTEM T.Mucha 
P.Pysz sp.j., NIP 6272718312). 

4. Dokonuje się zmiany zapisu  § 7 Zasady wypłaty stypendium, ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

• Stypendium szkoleniowe przysługuje za dni/godziny: 

✓ faktycznej obecności na szkoleniach, 

✓ nieobecności na szkoleniu będącej wynikiem choroby, pod warunkiem posiadania 
zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) za ten okres wydawanego przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą, wystawionym na płatnika składek (CSW TOTEM T.Mucha 
P.Pysz sp.j., NIP 6272718312). 

2. Dokonuje się zmiany zapisu  § 7 Zasady wypłaty stypendium, ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

• Stypendium stażowe przysługuje za okres: 

✓ faktycznej obecności na stażu, 

✓ dni wolnych ustawowo, 

✓ przysługujących uczestnikowi dni wolnych w trakcie odbywania stażu (tj. 2 dni wolne 
za każde 30 dni odbywania stażu), 
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✓ nieobecności na stażu będącej wynikiem choroby, pod warunkiem posiadania 
zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) za ten okres wydawanego przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą, wystawionym na płatnika składek (CSW TOTEM T.Mucha 
P.Pysz sp.j., NIP 6272718312). 

 

§ 2 
Postanowienia końcowe 

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

    

 

Jaworzno, dn. 10.08.2021 r.      Zatwierdził/a: 

A.Potoczek – kierownik projektu  

 

 


