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Regulamin rekrutacji do projektu 

PIERWSZE KROKI III– Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 

lat 3 – w wejściu/powrocie na rynek pracy lub w utrzymaniu pracy. 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

 

§1 

Definicje 

Definicje pojęć występujących w regulaminie: 

Beneficjent – Jolanta Muszyńska prowadząca działalność  gospodarczą pod nazwą Jolanta Muszyńska 

ul. Dr. Judyma 16, 30-436 Kraków, NIP: 667-1377-90-30, REGON: 120728042. 

Biuro projektu – biuro mieszczące się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Dr. Judyma 16 w Krakowie. 

Zamieszkanie – miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25-28 potwierdzone 

stosownym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

Niepełnosprawność – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póź. Zm.), art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty). 

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem. 

Piecza zastępcza – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. 

poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty). 

Bezrobotny - oznacza osobę - niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową 

do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub 

służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do 

podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z 

wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z 

zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, 

zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie 

pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
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Osoby bierne zawodowo - Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach 

urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są 

zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają 

kryteria dla bezrobotnych zgodnie z definicją z pkt.4. 

Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub 

prowadzące działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór 

pracowniczy czy kształcenie lub szkolenie.  

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest 

jeden z poniższych warunków: 

1)osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania 

dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 

2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 

gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 

wyprodukowano (np: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt 

spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki 

rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 

zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach 

przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za 

osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez 

spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Sformułowania zapisane powyżej 

kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS). Bezpłatnie 

pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą 

działalność na własny rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego 

rodzaju zysk nie są uznawani za "osoby pracujące" (o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska 

dotyczy państwa członkowskiego). Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim 

(rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy 

do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za 

„osoby pracujące”. 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do 

zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują 

środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić 

ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia 
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odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać 

stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie 

subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale 

do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 

niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w 

zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów 

nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane 

są przez określony czas ze środków publicznych. 

Definicja opracowana na podstawie Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Status 

na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Informacje dodatkowe: Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 

powinni być wykazywani jako osoby pracujące. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 

wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za 

osoby pracujące.  Osoby przybywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (rozumianym 

jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do  

momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane 

za „osoby pracujące”. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i procesu rekrutacji do projektu. 

2. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta. 

3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 

zaakceptowaniem jego zapisów. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 

przedstawienia przez IP i/lub IŻ interpretacji zapisów wytycznych (lub innych kluczowych 

dokumentów) odmiennych od dotychczasowych, które miały zastosowanie przy tworzeniu 

niniejszego Regulaminu oraz były aktualne na dzień jego wejścia w życie. 

§3 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 stycznia 2021r. 

2. Celem projektu jest utworzenie żłobka dla 50 dzieci w lokalu przy ul. Wielickiej 57/LU5 w 

Krakowie. 

3. Wsparcie udzielone w ramach projektu skierowane jest do: 

a. Osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki  nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę 
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zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy; 

b. Osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

§4 

Warunki uczestnictwa w projekcie spełnione w dniu przystąpienia do projektu. 

1. Status rodzica/opiekuna prawnego na rynku pracy jest jednym z poniższych: 

a. Bezrobotny/a (zarejestrowani, niezarejestrowani, długotrwale bezrobotni); 

b. osoba bierna zawodowo (uczące się, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, 

inne); 

c. osoba pracująca, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek. 

2. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wyraża chęć powrotu/wejścia na rynek pracy po 

przerwie związanej z opieką lub w utrzymaniu pracy. 

3. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. 

4. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego art. 25-28) na terenie województwa małopolskiego. 

5. Najwcześniejszym z możliwych dni rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień rozpoczęcia 

bieżącej opieki nad dziećmi tj. 1 kwietnia 2020r. 

6. W ramach rekrutacji podstawowej rozpatrywane będą wyłącznie dokumenty rekrutacyjne 

dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni deklarują rozpoczęcie udziału w projekcie w dniu 

1 kwietnia 2020r. Dokumenty dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują 

późniejszą datę rozpoczęcia udziału w projekcie, rozpatrywane będą w ramach rekrutacji 

uzupełniającej jeżeli taka wystąpi. 

7. Wniosek rekrutacyjny będzie brany pod uwagę przy rekrutacji jeżeli zostanie złożony w terminie 

rekrutacji oraz będzie sprawdzony i zatwierdzony w biurze projektu. 

8. W przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu opisane w pkt. 1-3 

przekraczającej liczbę miejsc w żłobku zastosowanie będą miały kryteria dodatkowe: 

L.P. Kryteria dodatkowe Wartość punktowa 

1. Wielodzietność rodziny dziecka 100 

2. Niepełnosprawność dziecka 100 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów 
dziecka 

100 

4. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 100 

5. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 100 

6. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 100 

7. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej 
dzieci (rodzeństwo) 

50 
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9. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. 

10. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we 

wniosku. 

11. Punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych zostaną naliczone, gdy: 

a. Zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia; 

b. Dostarczono do żłobka wydrukowany, wypełniony i podpisany przez obojga 

rodziców/opiekunów prawnych wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami oraz 

wymaganymi dokumentami; 

c. Sprawdzono i zatwierdzono w biurze projektu treść wniosku. 

12. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów, decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

13. Po przekroczeniu limitu miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Kandydaci z list 

rezerwowych będą kwalifikowani do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji , wykluczenia 

lub przerwania uczestnictwa w projekcie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 

żłobka. 

14. Określając miejsce na liście rezerwowej w pierwszej kolejności będzie brane pod uwagę 

zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego dzień rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe oraz data złożenia wniosku są brane pod 

uwagę w następnej kolejności. 

15. Uczestnicy zakwalifikowanie do projektu zobowiązani są do podpisania umowy. Nie podpisanie 

umowy w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem kandydata z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu. 

16. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi, przechowywane będą w 

archiwum dokumentacji projektu w biurze projektu. 

§5 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem oświadczenie dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, oraz umowę uczestnictwa w projekcie; 

2. W przypadku spełniania przez uczestnika kryteriów dodatkowych rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a. W przypadku niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm.). 

3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 
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4. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów obligatoryjnych wniosek będzie odrzucony. 

5. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów dodatkowych komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, 

które nie zostało potwierdzone. 

6. Dokumenty wymienione w punkcie 1 oraz 2 a są przekazywane uczestnikowi wraz z wnioskiem 

rekrutacyjnym przez pracowników biura projektu (przez żłobek). 

§6 

Wniosek rekrutacyjny wraz z oświadczeniami przekazywany jest rodzicom na pierwszym spotkaniu 

rekrutacyjnym. Po otrzymaniu wniosku należy: 

1. Wypełnić i podpisać wniosek oraz oświadczenia 

2. Zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia 

3. Załączyć wymagane dokumenty 

4. Złożyć wniosek w sekretariacie żłobka 

§7 

Harmonogram rekrutacji 

1. W dniach 15 stycznia 2020 do 31 marca 2020 r. w sekretariacie żłobka będzie można składać 

wypełnione wnioski wraz z załącznikami w godzinach: 

a. poniedziałek, środa, piątek  w godzinie 7.00 – 14.00; 

b. wtorek, czwartek w godzinach 11.00 – 17.00. 

2. Ogłoszenie wyników – 1 kwietnia 2020 o godzinie 10.00 na tablicy ogłoszeń w żłobku będzie 

wywieszona lista dzieci przyjętych. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych będą 

poinformowani o tym fakcie telefonicznie przez sekretariat żłobka. 

3. Od 17 kwietnia 2020 r. będą podpisywane umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi w 

godzinach 7.00 – 17.00. W razie przedłużenia zamknięcia żłobka z powodu koronowirusa, 

rekrutacja zostanie odpowiednio przedłużona. 

4. W razie zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba miejsc w żłobku rekrutacja będzie 

kontynuowana aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

§8 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązanie umowy 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych zdarzeń losowych 

lub z przyczyn osobistych. 

2. Rodzic/opiekun prawny, który chce zrezygnować z udziału w projekcie zobowiązany jest do 

złożenia w formie pisemnej oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie według wzoru 

będącego załącznikiem do umowy. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie: 

a. W przypadku podania przez rodzica/opiekuna prawnego nieprawdziwych danych w 

złożonych dokumentach; 

b. W przypadku nie wniesienia w terminie wskazanym w umowie opłaty pobieranej na 

poczet wkładu własnego w projekt; 

c. W innych przypadkach przewidzianych w statucie przedszkola. 

4. Beneficjent ma prawo dochodzenia : 

a. Opłat pobieranych od uczestnika na poczet wkładu własnego; 

b. 100% kosztów udziału w projekcie od uczestnika, który został z niego wykluczony na 

skutek okoliczności, o których mowa w §8 ustęp 3. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą. 

§9 

Komisja rekrutacyjna 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a. Jolanta Muszyńska 

b. Kierownik żłobka 

c. kierownik żłobka Zielona Wyspa II 

2. Przewodniczącym komisji jest Jolanta Muszyńska 

3. Komisja Rekrutacyjna decyduje o zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie w 

oparciu o niniejszy regulamin. 

4. Komisja rekrutacyjna każdorazowo sporządzi protokół ze swojego posiedzenia. 

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji 

projektu. 

2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020r. 

 

 



 

               Zielona Wyspa IV tel. 505 160 113 
  ul. Wielicka 57/LU5  www.zielonawyspa.edu.pl 
  30-552 Kraków wielicka@zielonawyspa.edu.pl 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Wniosek zgłoszeniowy do projektu; 

2. Załącznik nr 2  Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

3. Załącznik nr 3 Umowa uczestnictwa w projekcie. 

         

 

 

 

 


