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„Co musisz wiedzieć składając dokumenty” 

 

 

Do kogo skierowany jest projekt? 

Projekt skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców z terenu subregionu elbląskiego (tj. powiatów: elbląskiego, 

braniewskiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego i m. Elbląg), pozostających bez 

zatrudnienia lub pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3. 

Projekt zakłada, że minimum 40% grupy docelowej będą stanowiły osoby tereny zaliczające się do słabo 

zaludnionych (tj. wiejskich). 

 

Co możesz otrzymać? 

W ramach projektu zapewniamy refundację kosztów pobytu dziecka do lat 3 w żłobku, klubie dziecięcym,  

u dziennego opiekuna lub opieki niani przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Pierwszym miesiącem, za który 

będziesz mógł otrzymać refundację jest listopad 2022 r. 

 

Kiedy możesz złożyć dokumenty? 

Dokumenty możesz złożyć w trzech terminach: 

 I nabór: 2.09.2022 – 9.09.2022 

 II nabór: 14.09.2022 – 21.09.2022 

 III nabór: 23.09.2022 – 30.09.2022 

 

Pamiętaj, żeby złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i miejscu. 

Musisz być świadomy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego dokumenty złóż najlepiej w pierwszym naborze. 

Jeśli będzie wielu chętnych, to data złożenia Twojego formularza może mieć wpływ na to czy zakwalifikujesz się 

do projektu, czy nie. 

 

Jak i gdzie złożyć dokumenty rekrutacyjne? 

Dokumenty możesz złożyć na trzy sposoby: 

 osobiście w Biurze projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00-14:00. O dacie wpływu Twojego Formularza rekrutacyjnego będzie, w tym przypadku, 

decydowała data i godzina wpływu dokumentów do naszego biura; 

 pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Biura projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17  

w Elblągu. O dacie wpływu Twojego Formularza rekrutacyjnego będzie, w tym przypadku, decydowała data  

i godzina wpływu dokumentów do naszego biura; 
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 wyślij e-mail ze skanami dokumentów na adres naszej poczty elektronicznej zarazwracam@eswip.pl,  

a następnie w ciągu 3 dni roboczych dostarcz nam oryginały do Biura projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 

17 w Elblągu. O dacie wpływu Twojego Formularza rekrutacyjnego będzie, w tym przypadku, decydowała data 

wysłania e-maila. Jeśli nie dostarczysz oryginałów dokumentów w ww. terminie nie rozpatrzymy Twojego 

Formularza rekrutacyjnego. 

Wraz z Formularzem rekrutacyjnym należy złożyć informację o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowiącą Załącznik nr 1a do regulaminu.  

 

Jakie dokumenty musisz złożyć na etapie rekrutacji? 

Aby móc wziąć udział w naszym projekcie musisz: 

a) mieszkać na terenie jednego z powiatów subregionu elbląskiego – zweryfikujemy to na podstawie 

informacji zawartych przez Ciebie w Formularzu rekrutacyjnym, gdzie będziesz zobowiązany podać nam swój 

adres zamieszkania; 

 

b) sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do lat 3 – abyśmy mogli to sprawdzić musisz 

wypełnić, podpisać i dostarczyć nam wraz z Formularzem rekrutacyjnym oświadczenie, które znajdziesz przy 

Regulaminie (załącznik nr 1c). 

 

c) należeć do jednej z poniższych 4 grup: 

 być osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, pozostającą poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Zaznacz to w Formularzu 

rekrutacyjnym oraz dostarcz nam wraz z nim aktualne (tj. nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie  

z Powiatowego Urzędu Pracy. 

 być osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, czyli niepracującą 

i jednocześnie aktywnie poszukującą pracy na własną rękę, pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Zaznacz to w Formularzu rekrutacyjnym oraz dostarcz 

nam zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek, nie 

starsze niż 30 dni.  

UWAGA! Jeśli Twoje zatrudnienie ustało w okresie trwania rekrutacji do udziału w projekcie to dodatkowo 

dostarcz nam świadectwo pracy. 

 być osobą bierną zawodowo – tj. osobą, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, pozostającą poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Zaznacz to w Formularzu 

rekrutacyjnym oraz dostarcz nam zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku 

odprowadzania składek, nie starsze niż 30 dni. 

UWAGA: 

 jeśli Twoje zatrudnienie ustało w okresie trwania rekrutacji do udziału w projekcie dodatkowo 

dostarcz nam świadectwo pracy;  

 jeśli okresie trwania rekrutacji straciłeś status osoby bezrobotnej zarejestrowanej  

w Powiatowym Urzędzie Pracy dodatkowo dostarcz nam zaświadczenie o wyrejestrowaniu z 

ewidencji osób bezrobotnych. 

mailto:zarazwracam@eswip.pl
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 jeśli przebywasz na urlopie wychowawczym dostarcz nam zaświadczenie od pracodawcy 

określające termin udzielonego Ci urlopu wychowawczego. Pamiętaj, że Ze względu na specyfikę 

udzielanego wsparcia do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które rozpoczęły ostatni kwartał 

urlopu wychowawczego.   

 być osobą pracującą – tj. osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub prowadzącą własną 

działalność gospodarczą i sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 3. Zaznacz to w Formularzu 

rekrutacyjnym oraz dostarcz nam jeden z poniższych dokumentów: 

 zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 30 dni, 

 wydruk aktualnych informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszy 

niż 30 dni, 

 wydruk aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszy niż 30 dni;  

Podpowiadamy, że osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim też są traktowane jako 

pracujące. Pamiętaj, że Ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia do projektu mogą być 

zakwalifikowane osoby, które rozpoczęły ostatni kwartał urlopu macierzyńskiego (o ile nie będą korzystać z 

rodzicielskiego) lub rodzicielskiego.   

 

d) wypełnić, podpisać i dostarczyć nam wraz z Formularzem rekrutacyjnym Deklarację o gotowości utrzymania 

pracy/podjęcia pracy/powrotu do pracy lub poszukiwania pracy. Znajdziesz ją przy Regulaminie (załącznik nr 

1b). 

 

Chcesz zwiększyć swoje szanse na udział w projekcie? Sprawdź czy spełniasz kryteria premiujące, które 

są dodatkowo punktowane! 

Nie masz obowiązku spełnienia tych kryteriów, ale jeśli tak się stanie, to możesz otrzymać dodatkowe punkty  

w procesie rekrutacji.  

 

Dodatkowe punkty otrzymasz: 

 

a) jeśli samodzielnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać dodatkowo 3 punkty. Punkty przyznamy 

osobom samotnie wychowującym dziecko (matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka), jeżeli nie 

zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 

 drugi z rodziców dziecka nie żyje; 

 ojciec dziecka jest nieznany; 

 powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. 

Żeby spełnić to kryterium dostarcz nam oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1d do 

regulaminu i dołącz do niego  jeden z poniższych dokumentów: 

 kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi  

z rodziców dziecka nie żyje, 

 kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, 

 kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego  

z rodziców –  w przypadku, gdy taki wyrok został wydany.  
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b) jeśli jesteś opiekunem z niepełnosprawnością i/lub Twoje dziecko posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności – możesz otrzymać dodatkowo od 1 do 3 punktów (1 punkt – za niepełnosprawność  

w stopniu lekkim, 2 punkty – za niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, 3 punkty – za niepełnosprawność 

w stopniu znacznym). Jeśli spełniasz to kryterium zaznacz to w Formularzu rekrutacyjnym.  

 

c) jeśli jesteś osobą wychowującą dziecko do lat 3 w rodzinie wielodzietnej, tj. w rodzinie, w której jest 

min. 3 dzieci – możesz otrzymać dodatkowo 3 punkty. Jeśli spełniasz to kryterium dostarcz nam wraz  

z Formularzem rekrutacyjnym, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1e do regulaminu. 

 

d) jeśli jesteś osobą długotrwale bezrobotną – możesz otrzymać dodatkowo 3 punkty. Za osobę długotrwale 

bezrobotną uważa się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób  

w wieku poniżej 25 lat oraz osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku 

osób w wieku 25 lat i więcej. Jeśli spełniasz to kryterium zaznacz to w formularzu rekrutacyjnym oraz: 

 w przypadku osób zarejestrowanych w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy – dostarcz nam 

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy nie starsze niż 30 dni, wskazujące na okres pozostawania 

bez zatrudnienia w ww. okresie, 

 w przypadku osób niezarejestrowanych w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy – dostarcz nam 

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek nie starsze 

niż 30 dni, wskazujące brak odprowadzania składek w ww. okresie. 

 

e) jeśli jesteś osobą z niskimi kwalifikacjami tj. osobą z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym  

lub ponadgimnazjalnym – możesz otrzymać dodatkowo 3 punkty. Jeśli spełniasz to kryterium zaznacz  

to w Formularzu rekrutacyjnym.  

 

f) jeśli jesteś osobą o niższych dochodach – możesz otrzymać dodatkowo od 1 do 5 punktów) Wpisz swój 

dochód na jednego członka rodziny w Formularzu rekrutacyjnym oraz dostarcz nam  wraz z nim oświadczenie 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1f do regulaminu. Do oświadczenia należy dołącz kopię zeznania  

o wysokości osiągniętego dochodu (PIT1) za rok 2021. 

Punkty przyznawać będziemy w następujący sposób: 

5 pkt. - w przypadku kwoty do 674 zł włącznie; 

4 pkt. - w przypadku kwoty powyżej 674 zł do 1000 zł włącznie; 

3 pkt. - w przypadku kwoty powyżej 1000 zł do 1500 zł włącznie;  

2 pkt. - w przypadku kwoty powyżej 1500 zł do 2000 zł włącznie;  

1 pkt. - w przypadku kwoty powyżej 2000 zł do 2500 zł włącznie;  

0 pkt. - w przypadku kwoty powyżej 2500 zł. 

 

g) jeśli jesteś osobą zamieszkującą obszary strategicznej interwencji (OSI) tj. obszary  

o słabym dostępie do usług publicznych, obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej, obszary przygraniczne 

– możesz otrzymać po 1 punkcie za każdy obszar. Jedyne, co musisz zrobić to zaznaczyć to w Formularzu 

                                                           
1 Osoby samodzielnie wychowujące dziecko składają PIT wskazujący na ich dochód. W przypadku wychowywania dziecka 
przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składany jest PIT określający dochód obu rodziców/opiekunów prawnych.  
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rekrutacyjnym. Wykaz gmin wchodzących w skład poszczególnych OSI znajdziesz w załączniku nr 9 do 

regulaminu. 

 

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane na podstawie oryginałów lub kopii (w tym przypadku należy 

przedstawić nam oryginał dokumentu do wglądu).  

 

Jeśli zakwalifikujesz się do udziału w projekcie, to przed podpisaniem umowy dotyczącej Twojego 

uczestnictwa w projekcie poprosimy Cię o: 

 

a) oświadczenie o miejscu zamieszkania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do regulaminu lub 

zaświadczenie o zamieszkaniu. 

 

b) dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki nad dzieckiem, np.: kopię aktu urodzenia, kopię orzeczenia 

sądu (oryginały do wglądu).  

 

c) Aktualne dokumenty potwierdzające Twój status na rynku pracy, ten który wskazałeś/aś w formularzu 

rekrutacyjnym, tj.: 

 jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy poprosimy Cię 

o zaświadczenie w tym zakresie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie starsze niż 30 dni.  

 jeśli jesteś osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 

poprosimy Cię o zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania 

składek, nie starsze niż 30 dni. Ponadto jeśli Twoje zatrudnienie ustało w okresie trwania rekrutacji do 

udziału w projekcie to dodatkowo poprosimy świadectwo pracy. 

 jeśli jesteś osobą bierną zawodowo poprosimy Cię zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w zakresie braku odprowadzania składek, nie starsze niż 30 dni. 

Ponadto w przypadku: 

 jeśli Twoje zatrudnienie ustało w okresie trwania rekrutacji do udziału w projekcie dodatkowo poprosimy 

Cię o świadectwo pracy;  

 jeśli okresie trwania rekrutacji straciłeś status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym 

Urzędzie Pracy dodatkowo poprosimy Cię o zaświadczenie o wyrejestrowaniu z ewidencji osób 

bezrobotnych. 

 jeśli przebywasz na urlopie wychowawczym – poprosimy Cię zaświadczenie od pracodawcy określające 

termin udzielonego urlopu wychowawczego. 

 jeśli jesteś osobą pracującą poprosimy Cię o jeden z poniższych dokumentów: 

 zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 30 dni, 

 wydruk aktualnych informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszy 

niż 30 dni, 

 wydruk aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszy niż 30 dni. 

 

Jeśli podczas rekrutacji dostałeś dodatkowe punkty, to przed podpisaniem umowy:  
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a) jeśli jesteś opiekunem z niepełnosprawnością i/lub Twoje dziecko posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności - poprosimy Cię o kopię orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

b) jeśli jesteś osobą wychowującą dziecko do lat 3 w rodzinie wielodzietnej, tj. w rodzinie, w której 

jest min. 3 dzieci – poprosimy Cię o akty urodzenia dzieci wykazanych we wcześniej złożonym 

oświadczeniu (do wglądu). 

 

c) jeśli jesteś osobą długotrwale bezrobotną – poprosimy Cię o: 

 w przypadku osób zarejestrowanych w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy – zaświadczenie 

z Powiatowego Urzędu Pracy nie starsze niż 30 dni, wskazujące na okres pozostawania bez 

zatrudnienia, 

 w przypadku osób niezarejestrowanych w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy – 

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek nie 

starsze niż 30 dni, wskazujące brak odprowadzania składek. 

 

d) jeśli jesteś osobą z niskimi kwalifikacjami – poprosimy Cię o oświadczenie o wykształceniu według 

załącznika nr 5b do regulaminu. 

 

e) jeśli jesteś osobą zamieszkującą OSI (obszary strategicznej interwencji) – poprosimy Cię  

o oświadczenie o miejscu zamieszkania według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do regulaminu lub 

zaświadczenie o zamieszkaniu. 

 

UWAGA! Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny, podstawą rekrutacji jest Regulamin rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie – prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentem, przed złożeniem dokumentów 

rekrutacyjnych.  

 

 

 

 

 


