
 

 

[logotyp beneficjenta i partnera] 

 

ANEKS NR 6 

DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Prosta droga do sukcesu!” 

 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Prosta droga do sukcesu!” 
następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmiany zapisu  §7 Zasady wypłaty stypendium ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w następującej 
wysokości: 

a) w okresie udziału w szkoleniu do dnia 31 maja 2020r.  – 6,89 zł netto za godzinę szkolenia; 
b) w okresie udziału w szkoleniu od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. – 7,05 zł netto 

za godzinę szkolenia; 
c) w okresie udziału w szkoleniu od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 maja 2021r. – 9,60 zł netto za 

godzinę szkolenia; 
d) w okresie udziału w szkoleniu od dnia 1 czerwca 2021r. – 9,92 zł netto za godzinę szkolenia; 

 
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
 

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

Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w stażu przysługuje stypendium stażowe w następującej 
wysokości:   

a) w okresie odbywania stażu do dnia 31 maja 2020r. – 1033,70 zł netto miesięcznie (tj. za każdy pełny 
miesiąc udziału w stażu), 

b) w okresie odbywania stażu od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020r. – 1057,60 zł netto 
miesięcznie (tj. za każdy pełny miesiąc udziału w stażu), 

c) w okresie odbywania stażu od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 maja 2021r. – 1440,00 zł netto 
miesięcznie (tj. za każdy pełny miesiąc udziału w stażu), 

d) w okresie odbywania stażu od dnia 1 czerwca 2021r. – 1489,00 zł netto miesięcznie (tj. za każdy pełny 
miesiąc udziału w stażu), 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

 

§ 2 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem obejmują swym zakresem także Uczestników Projektu, którzy 
odbywali szkolenie i/lub staż w ramach projektu przed wprowadzeniem aneksu. 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

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