
 

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Jeżykowo” nr 

wniosku RPMP.08.05.00-12-0036/19 realizowanego w ramach 8 Osi priorytetowej - Rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

2. Projektodawcą jest Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS, z siedzibą ul. 

Leśna 2a, Zabierzów 32-080, NIP 6751367141 

3. Termin realizacji projektu to okres 24 maja 2019r. do 31 października 2020r. 

4. Uczestnikami projektu są rodzice (prawni opiekunowie) dzieci w wieku do 3 roku życia  

w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych utrzymuje zatrudnienie, 

powraca, lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dziecka.  

5. Osoba powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dziecka to osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 lub przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, 

planująca powrót na rynek pracy.  

6. Osoba wchodząca na rynek pracy to osoba, która przed urodzeniem dziecka i w czasie 

sprawowania opieki nad nim była bezrobotna lub bierna zawodowo.  

§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Celem projektu „Jeżykowo” jest utrzymanie zatrudnienia, powrót, lub wejście na rynek pracy 

30 kobiet lub mężczyzn po okresie opieki  nad dzieckiem  do lat 3 z gminy Krzeszowice 

poprzez  zabezpieczenie opieki nad dzieckiem  w formie  otwartego żłobka w Krzeszowicach  

dla  30 dzieci  

2. Wsparcie  przewidziano do 14 miesięcy,  przy założeniu  powrotu/ utrzymania/ wejścia  

na rynek  pracy w czasie trwania wsparcia,  nie później niż do 4 tygodni po  

opuszczeniu projektu dla rodziców na rynku pracy o statusie: 



 

 
a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 

dziecka,  

b) osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, pracujące /będące w trakcie przerwy związanej  

z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 

1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.). 

3. Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie występują żadne 

bariery komunikacyjne, cyfrowe i architektoniczne. Materiały informacyjne o projekcie/dokumenty 

rekrutacyjne  przygotowane w sposób dostępny i udostępnione w wersji elektronicznej. Umożliwia 

to np. osobom niewidomym i niedowidzącym odsłuch informacji za pomocą specjalnych 

programów. Strona internetowa, na której zamieszczane są informacje o projekcie jest zgodna ze 

standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Komunikacja na linii Beneficjent – uczestnik projektu jest 

zapewniona poprzez telefon, mail, spotkanie osobiste. Jeżeli chodzi o architekturę: toaleta 

dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarz, sale zabaw,  bramka na plac 

zabaw, drzwi wejściowe, do sal i łazienek– odpowiednia szerokość 90 cm, swobodne otwieranie, 

bez progów. Dla osób głuchoniewidomych możliwość wsparcia   tłumacza – przewodnika. Dla 

osób niesłyszących zapewniony kontakt  z osobą posługującą się językiem migowym. 

 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Wsparcie w ramach projektu polegające na objęciu opieką żłobkową skierowane jest do osób 

zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, powiat krakowski. 

2. Wsparcie kierowane jest do osób, które chcą utrzymać zatrudnienie/powrócić/wejść na rynek 

pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem 

lub wychowaniem dziecka). 

3. W/w osoby posiadają następujący status na rynku pracy:  

a) są bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,  

b) są pracujące lub jeszcze w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim 

lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 917 z późn. zm.);  

4. Rekrutacja prowadzona jest od 1 sierpnia 2019 r.  



 

 
5. W przypadku braku wolnych miejsc, powstanie lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia 

miejsca w projekcie Rodzice dzieci z listy rankingowej będą kwalifikowani do projektu  

w odpowiedniej kolejności.  

6. Proces rekrutacji uczestników polega na:  

a) złożenie dokumentów rekrutacyjnych (Karta zgłoszenia dziecka, Formularz rekrutacyjny, 

zaświadczenie od pracodawcy wypis z CEIDG, oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo 

lub bezrobotnej), 

b) Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych,  

c) Utworzenie listy rankingowej i rezerwowej.  

7. O przyjęciu dziecka do żłobka będzie decydowała  liczba  uzyskanych  punktów  wg  kryteriów:   

• 4 pkt. dziecko niepełnosprawne na podstawie orzeczenia  

• 3 pkt. rodzic niepełnosprawny -na podstawie zaświadczenia 

• 2 pkt. rodzic samotnie wychowujący na podstawie oświadczenia lub rodzic zastępczy na 

podstawie orzeczenia sądu  

• 1 pkt. rodzic korzystający z pomocy ośrodka pomocy społecznej na podstawie  

zaświadczenia  

• 0 pkt. pozostały rodzic.  

O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych pkt. Przy równej liczbie punktów decyduje pozio

m dochodów na członka rodziny (dobrowolne oświadczenie rodzica o sumowanych  

dochodach całej rodziny poparte okazaniem PITa za ostatni rok).  

W dalszej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń (odnotowanie na formularzu zgłoszenia). 

Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście  

będzie odzwierciedlała przyjęte kryteria rekrutacji.   

Osoby składające formularz zgłoszeniowy w kolejnych turach rekrutacyjnych będą  dopisywane  

do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów 

8. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące wymogi formalne: 

a) Status na rynku pracy Rodzica  

- osoba pracująca (w przypadku osób zatrudnionych u pracodawcy na podstawie zaświadczenia 

od pracodawcy, a w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą na podstawie 

dostarczonego wypis  z CEIDG poświadczającego prowadzenie  działalności gospodarczej 



 

 
- osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym  

(w przypadku osób zatrudnionych u pracodawcy na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, a w 

przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia z 

ZUS o przyjmowaniu świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego lub o zawieszeniu 

działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem) lub  

 

- osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub niezarejestrowana (na podstawie 

zaświadczenia z Urzędu Pracy lub oświadczenia Rodzica) lub  

 

- osoba nieaktywna zawodowo (na podstawie oświadczenia Rodzica)  

 

b) deklaracja chęci powrotu na rynek pracy Rodzica poprzez zarejestrowanie się jako osoba 

bezrobotna/ poszukująca pracy/ podjęcie zatrudnienia (na podstawie oświadczenia Rodzica w 

Formularzu rekrutacyjnym 

 

c) wiek dziecka – od 1 roku życia do 3 lat (na podstawie oświadczenia Rodzica  

w Formularzu  rekrutacyjnym)  

d) zamieszkanie/praca/nauka na terenie gminy Krzeszowice, woj. małopolskie 

9. Kryteria formalne stanowią o kwalifikacji do projektu i muszą być spełnione na dzień złożenia 

formularza rekrutacyjnego.  

10. W procesie rekrutacji uczestnik przedkłada dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego 

Regulaminu. Wymienione powyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym 

podpisem Rodzica wraz z datą wypełnienia dokumentów.  

11. W celu zapewnienia dostępności osobom z niepełno sprawnościami (Rodzicom) rekrutacja 

prowadzona jest także drogą mailową na adres frowis@wp.pl lub telefonicznie. 

12. Proces rekrutacji przeprowadzony będzie przez Kierownika projektu i osobę przez niego 

upoważnioną. Polega on na weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu.  

13. Informacja na temat wyników rekrutacji będzie dostępna u Kierownika projektu lub  

u upoważnionej przez niego osoby. 

14. Realizator projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność danych podanych  

w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez:  

a) sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach lub,  

mailto:frowis@wp.pl


 

 
b) zobowiązanie uczestników do przedłożenia stosownych dokumentów.  

15. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

16. Dokumentacja rekrutacyjna przetwarzana jest i przechowywana z poszanowaniem 

postanowień zapisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) tzw. RODO.  

17. Szczegółowe zasady korzystania ze żłobka są uregulowane w statucie i regulaminie pracy 

żłobka. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik ma obowiązek pisemnego i skutecznego poinformowania Projektodawcy  

o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

2. Uczestnik ma obowiązek podjąć aktywność zawodową i przedłożyć prowadzącemu żłobek 

stosowne dokumenty na bieżąco, a najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie:  

a) w przypadku osób przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim: zaświadczenie od 

pracodawcy o powrocie do pracy  

b) w przypadku osób zakwalifikowanych jako prowadzące działalność gospodarczą przebywające 

na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim zaświadczenie z ZUS potwierdzające figurowanie jako 

płatnik składek  

c) w przypadku osób zakwalifikowanych jako bezrobotne: zaświadczenie od pracodawcy  

o rozpoczęciu pracy, oświadczenie o poszukiwaniu pracy,  

d) w przypadku osób zakwalifikowanych jako bierne zawodowo: zaświadczenie z PUP  

o dokonaniu rejestracji jako osoba poszukującą pracy (dotyczy także niezarejestrowanych 

bezrobotnych); zaświadczenia od pracodawcy o rozpoczęciu pracy; zaświadczenia od pracodawcy 

o powrocie do pracy (w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym); wydruk z 

CEIDG poświadczający rozpoczęcie bądź wznowienie działalności gospodarczej, oświadczenie o 

poszukiwaniu pracy. Za brak podjęcia aktywności zawodowej wymienionej powyżej a) – d)  

Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w projekcie.  

3. Dodatkowe obowiązki Uczestników w Projekcie:  



 

 
a) Uczestniczenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez Organizatora niezbędnych do 

osiągnięcia rezultatów projektu; 

b) Wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi ankiet monitorujących rezultaty Projektu;  

c) Wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi innych dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, o których wypełnienie wystąpi Organizator;  

d) Przestrzeganie postanowień regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa oraz postanowień Umowy 

uczestnictwa,  

e) Dostosowywania się do wskazań i zaleceń Organizatora w zakresie uczestnictwa  

w Projekcie.  

 

 

 

§ 5 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej 

przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnik/czka może zostać obciążony kosztami 

uczestnictwa w projekcie.  

3. W przypadku gdy Uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie przed otrzymaniem wsparcia, 

w jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejny Uczestnik/czka projektu.  

4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby  

z natychmiastowym rozwiązaniem umowy w przypadku:  

1) rażącego naruszenia postanowień obowiązujących regulaminów lub statutu żłobka,  

2) podania nieprawdziwych danych. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin i jego zmiany podlegają przepisom prawa polskiego.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników projektu, należy do 

Projektodawcy.  

3. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych  

i wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

 

 



 

 
Wyjaśnienia: 

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Jest to 
zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoba zarejestrowana 
jako bezrobotna (zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich trzech kryteriów). Studenci 
studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeżeli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie 
z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu) są traktowane jako osoby bezrobotne1 .  

Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 
niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  
W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 

bezrobotna).  

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy - studentów studiów stacjonarnych, - studentów studiów niestacjonarnych 
(studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne; - osoby będące na 
urlopie wychowawczym rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który 
nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane 
jako osoby bezrobotne. 


