Wytyczne w zakresie rozliczania usług
w projekcie Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa
1. Kontekst
Wdrażanie zmian, o których mowa w tym materiale uwzględnia następujące czynniki:
a) wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a co za tym idzie
uzasadnioną troskę o bezpieczeństwo uczestników projektów Kierunek Kariera i Kariera
Zawodowa, a także pracowników instytucji szkoleniowych współpracujących przy realizacji
projektów
b) standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 23 marca 2020 r. z późniejszymi
zmianami, wprowadzone przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
c) pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie
możliwości zmiany formy świadczenia usług rozwojowych w PSF ze stacjonarnej na zdalną,
w związku z COVID-19
d) informacje od instytucji szkoleniowych oraz uczestników zgłaszających problemy
z rozliczaniem usług zgodnie z dotychczasowymi regulaminami projektów Kierunek Kariera
i Kierunek Kariera Zawodowa.
2. Warunki rozliczania usług w ramach projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa.
Z uwagi na ograniczenia towarzyszące wprowadzeniu na terenie RP stanu zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dopuszcza
możliwość rozliczania usług także w następujących przypadkach:
a) Usług zdalnych, których zasady realizacji określają Wytyczne w zakresie przejścia w
projekcie Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa na usługi zdalne
https://kierunek.pociagdokariery.pl/laravelfilemanager/app/public/shares/Instytucje%20szkoleniowe/Wytyczne%20do%20szkoleń%20
zdalnych.pdf
b) Jeżeli wydłużenie terminu zakończenia szkolenia zostało spowodowane stanem
zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii, a biorącemu w nim udział
uczestnikowi/uczestnikom projektu wygasła ważność bonów szkoleniowych, dostępnych w
systemie Sodexo; dotyczy to zarówno szkoleń/usług egzaminacyjnych, które przechodzą
na formę zdalną, jak i tych odraczanych z uwagi na konieczność kontynuowania w formie
stacjonarnej.
Warunkiem rozliczenia jest:
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dokonanie przez usługodawcę zmiany terminu zakończenia usługi w BUR



przesłanie operatorowi finansowemu wraz z dokumentacją rozliczeniową skanu
pisma z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji, dotyczącego konkretnej sytuacji
pomiędzy usługodawcą a uczestnikiem projektu



posiadanie przez uczestnika aneksu, w którym ważność bonów została wydłużona
co najmniej do terminu faktycznego, zgodnego z BUR zakończenia
szkolenia/usługi egzaminacyjnej.

Nie dopuszcza się rozliczenia usług, które nie zostały zrealizowane w terminie określonym
w BUR, zanim został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, tj. przed 13 marca 2020 r.
c) Nawet jeśli uczestnik nie miał możliwości przystąpienia do egzaminu po zakończeniu usługi
szkoleniowej.
Warunkiem rozliczenia jest:


przesłanie operatorowi finansowemu przez usługodawcę wraz z dokumentacją
rozliczeniową skanu pisma z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji oraz skanu
podpisanego przez uczestnika oświadczenia, że przystąpi do wymaganego
egzaminu niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających jego
przeprowadzenie i przekaże do WUP Kraków zaświadczenie o przystąpieniu do
egzaminu lub certyfikat jego zaliczenia; w przypadku dostarczenia zaświadczenia
o przystąpieniu do egzaminu, uczestnik jest zobowiązany dostarczyć także
certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu, po jego uzyskaniu;

d) Jeżeli termin zakończenia usługi został w BUR wyznaczony na termin między 13 marca a
30 kwietnia 2020 r. i zajęcia w tym czasie nie zostały zrealizowane.
Warunkiem rozliczenia jest:


wystąpienie usługodawcy do WUP z wnioskiem (dostarczonym pocztą tradycyjną
lub w postaci skanu pisma dostarczonego pocztą elektroniczną lub za
pośrednictwem e-PUAP) o przesunięcie daty zakończenia szkolenia, podając
zmieniony termin jego zakończenia, zawierającym uzasadnienie niemożności
realizacji usługi w przewidzianym terminie.

3. Termin na złożenie dokumentacji rozliczeniowej do operatora finansowego zostaje wydłużony
do 90 dni kalendarzowych od zakończenia usługi ; termin ten może ulec wydłużeniu.
4. Usługa nie będzie rozliczona, jeżeli usługodawca nie umożliwi uczestnikowi jej kontynuacji
w formie, w jakiej została rozpoczęta.
Powyższe zmiany wymagają zawarcia aneksu między usługodawcą a WUP Kraków.
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