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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” 
nr POWR.02.01.00-00-0041/18 

 
§1  

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników do udziału 
w Projekcie pt. „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących 
rodziców”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, zwanym dalej 
„Projektem”.  

2. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 
niniejszego regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji 
wszystkich jego postanowień. 

3. Użyte w regulaminie rekrutacji określenia oznaczają:  

a. Realizator projektu – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  (WSG) – uczelnia wyższa 
b. Biuro Projektu – ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz; tel. 52 567 00 17; e-mail: 

centrum@byd.pl 
c. Projekt – projekt pt. „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących 

rodziców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym  
w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

d. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa;  

e. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
regulaminie, bezpośrednio korzystająca z zaplanowanego wsparcia.  

 
§2  

Informacje ogólne 
 

1. Projekt „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” 
realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy  w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnikami projektu są: 

a.  osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, 
lub 

b. osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele 
osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują 
zatrudnienie dziennego opiekuna. 

oraz 

pochodzą z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność), na terenie 
których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i na ich terenie nie funkcjonują instytucje 
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opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.  

4. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie  
i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie 
których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców do 31 sierpnia 2021 r. 

5. Projekt skierowany jest do 660 osób (w tym 594 kobiety i 66 mężczyzn) z makroregionu 
centralnego obejmującego województwa: kujawsko – pomorskiego, łódzkiego 
i mazowieckiego.  

6. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 
85-229 Bydgoszcz. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne i inne 
zamieszczone są na stronie internetowej WSG: www.opieka.byd.pl  

 
§3  

Kryteria rekrutacji do projektu 
 

1. W Projekcie uczestniczyć mogą osoby:  
a. posiadające status: 
- osoby fizycznej, przedstawiciela osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy lub 

- osoby fizycznej, w tym prowadzącej działalność na własny rachunek, przedstawiciela osób 
prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie 
dziennego opiekuna, 

- pochodzące z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność), na terenie 
których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i na ich terenie nie funkcjonują instytucje 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

2. Projekt zakłada udział: 594 kobiety i 66 mężczyzn. W sumie 660 osób.  

 
§4  

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie czytelnie, kompletnie wypełnionych  
i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych zawierających:  
a. Formularz zgłoszeniowy  
b. Oświadczenie Uczestnika projektu 
c. Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

d. Dane osobowe zgodne z wymogami zawartymi w SL2014 (Centralny System 
Teleinformatyczny) 

 
§5  

Procedura rekrutacji uczestników projektu 
 

1. Proces rekrutacji Uczestników Projektu odbywać się będzie na bieżąco do 31 lipca 2021 r. lub 
do wyczerpania ilości miejsc, w sposób ciągły, otwarty z zachowaniem zasad zawartych  
w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

http://www.opieka.byd.pl/
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dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.  

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu od 6 września 2019 r. do 31 lipca 2021 r. 
Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu terminu rekrutacji nie będą uwzględniane. Złożenie 
dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału  
w Projekcie. 

3. Obszar rekrutacji obejmuje gminy, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców 
i na ich terenie nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
z makroregionu centralnego obejmującego województwa: kujawsko – pomorskie, łódzkie, 
mazowieckie.  Wykaz gmin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Liczba Uczestników Projektu jest ograniczona. W Projekcie może uczestniczyć ogółem  
660 osób, tj. 594 kobiety i 66 mężczyzn.  

5. Za proces rekrutacji będzie odpowiedzialna osoba zarządzająca projektem. 

6. Potencjalni Uczestnicy Projektu będą zobligowani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego 
zawierającego dane niezbędne  do stwierdzenia zgodności ze statusem wymaganym 
wsparciem oraz udostępnić je na potrzeby realizacji projektu z poszanowaniem  zasad  ochrony 
danych osobowych. 

7. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, na stronie internetowej Uczelni:  
www.opieka.byd.pl 

8. Zgłoszenia potencjalnych Uczestników Projektu będą przyjmowane osobiście, drogą 
elektroniczną na adres centrum@byd.pl oraz pocztą tradycyjną, kurierem na adres: 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

ul. Garbary 2 

85-229 Bydgoszcz 

Budynek C, pokój C001 

 z dopiskiem: Biuro  projektu „Dobre praktyki  – (…..) opieka nad dziećmi do lat 3” 

lub inną nie tworzącą barier dla osób niepełnosprawnych. 

9. Za datę wpływu dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się termin wpłynięcia na adres 
Realizatora projektu, a w przypadku poczty elektronicznej data odebrania e-maila. 

10. Komplet oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Biura Projektu 
najpóźniej pierwszego dnia szkolenia. Brak spełnienia tego kryterium będzie skutkować 
niedopuszczeniem do udziału w szkoleniu bez wynikających z tego tytułu konsekwencji  
dla Realizatora projektu. 

11. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny oraz należy 
zaznaczyć wszystkie niezbędne rubryki. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie 
wypełnione opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego Uczestnika projektu.  

12. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez potencjalnych Uczestników projektu nie podlegają 
zwrotowi. 

13. Weryfikacja formalna dokumentacji prowadzona będzie przez pracowników Biura Projektu  
i polegać będzie na:  

a. zbieraniu, rejestrowaniu i weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich kompletności  
i poprawności.  

b. dokumenty niekompletne, złożone w niewłaściwym miejscu lub zostały przygotowane 
na wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Regulaminu lub w których będzie 
brakowało jakiegokolwiek podpisu będą kierowane do ponownego uzupełnienia przez 
potencjalnego Uczestnika projektu.  

mailto:centrum@byd.pl
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14. Weryfikacja merytoryczna dokumentacji prowadzona będzie przez pracowników Biura 
Projektu i polegać będzie na weryfikacji: 

a. statusu - osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy 
- osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele 
osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują 
zatrudnienie dziennego opiekuna 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

b. zakresu terytorialnego - pochodzą z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą 
działalność), na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i na ich terenie 
nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie województw: 
kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego wymienionych w załączniku nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

c. Kryterium dodatkowe: w przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc 
Wnioskodawcy będą dokładali starań, aby zapewnić jak największą reprezentatywność 
gmin objętych potrzebami, co oznacza, iż możliwe będzie limitowanie liczby osób 
biorących udział z 1 gminy. 

15. Utworzenie listy Uczestników/-czek Projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie 
ułożona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba osób 
wymagana w  grupie pod uwagę brane będzie kryterium dodatkowe. 

16. Osoby, spełniające kryteria, a przekraczają liczbę osób ustalonych na grupę w szkoleniu, 
zostaną wpisane na listę rezerwową.  

17. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne będą informowanie poprzez pocztę 
elektroniczną lub telefonicznie o wynikach naboru. 

18. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z udziału w szkoleniu istnieje możliwość 
uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej. 

19. W przypadku wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników ilościowych założonych  
w Projekcie Realizator projektu zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby 
spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych Projektu. 

 
§6 

Wsparcie realizowane w ramach projektu 
 

1. Wsparcie kierowane do  uczestników Projektu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień §8 
i §9. 

2. W ramach Projektu Uczestnicy i Uczestniczki Projektu otrzymają wsparcie w postaci  
szkolenia podstawowego, szkoleń dodatkowych i wyjazdu studyjnego. 

3. Szkolenia realizowane będą w okresie od 15 września 2019 r. do 31 lipca 2021 r. 
4. Koncepcja realizacji wsparcia zakłada: 

a. Obowiązkowy udział w szkoleniu podstawowym zgodnie z programem szkolenia 
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

b. Udział w dodatkowych formach wsparcia: 
i. Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi … 

ii. Szkolenie „Budowanie wizerunku …. 
iii. Wyjazd studyjny … 

5. Szkolenie podstawowe będzie realizowana w 66 grupach 10 - osobowych na terenie 
województw: kujawsko – pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. 

6. Szkolenie dodatkowe będą realizowane: 
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a. „Zarządzanie zasobami ludzkimi  … 22 grupy 10 - osobowe 
b. „Budowanie wizerunku … 22 grupy 10 - osobowe 

7. Wyjazdy studyjne będą zrealizowane w 44 grupach 20 - osobowych w gminach na terenie 
Polski, z których uczestnicy będą mogli czerpać dobre praktyki o najwyższym stopniu 
zapewnienia potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stosujących zróżnicowane 
formy wsparcia. 

8. Programy szkoleń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 
9. Szkolenia będą miały charakter warsztatów z wykorzystaniem procesu uczenia się: plan, 

doświadczenie, refleksja i wnioski. 
10. Wyjazd studyjny obejmie 2 dni. W trakcie wyjazdu studyjnego będzie zapewniony opiekun 

grupy, który odpowiedzialny będzie za organizację i realizację programu na miejscu. 
11. W przypadku pojawienia się problemów natury technicznej i/lub organizacyjnej, Realizator 

projektu uprawniony jest do dokonywania zmian terminów realizacji wsparcia/szkoleń bez 
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.  

12. Informacja o zmianie terminów wsparcia/szkoleń przekazywana będzie drogą elektroniczną, 
telefonicznie oraz zamieszczona będzie na stronie internetowej Realizatora projektu.  
 

§7  
Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:  
1.1 udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu po przekazaniu  

do Biura Projektu kompletu prawidłowo uzupełnionych dokumentów 
1.2 udziału w szkoleniach organizowanych zgodnie z harmonogramem obejmującym miejsca  

i terminy, ustalanym na kolejne miesiące realizacji Projektu i przekazywanym 
Uczestnikom/czkom projektu  

1.3 korzystania z cateringu, tj. przerwy kawowe, obiady zgodnie z przyjętym programem szkolenia 
1.4  korzystania z cateringu, tj. przerwy kawowe, obiady, kolacje zgodnie z przyjętym programem 

wyjazdu studyjnego 
1.5 korzystania z zakwaterowania w pokojach, co do zasady, 2 osobowych z łazienką w obiektach 

o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz ze śniadaniem 
1.6 kolacji, jeśli korzysta z usługi noclegowej, 
1.7 otrzymania materiałów biurowych w postaci:  

1.7.1 teczki, 
1.7.2 notesu, 
1.7.3 długopisu, 
1.7.4 pendrive’a, na którym są zamieszczone materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 

przygotowane przez trenerów prowadzących szkolenie 
1.8 otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie zaliczenia końcowego 

wskazującego na przyrost kompetencji (porównanie wyniku pre testu i post testu) i minimum 
80% obecności na zajęciach 

1.9 skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdu. Wydatek będzie kwalifikowalny do wysokości opłat 
za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu 
prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 
poniesionego do w/w wysokości. Przy rozliczaniu kosztów podróży Realizator projektu  będzie 
kierować się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Realizator projektu  
zapewni zwrot udokumentowanych kosztów podróży z miejsca zamieszkania uczestnika 
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projektu do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia i powrót do miejsca zamieszkania. 
Średni koszt podróży dla jednej osoby nie przekroczy kwoty 200 zł na szkolenie. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:  
2.1 przekazania Realizatorowi projektu na potrzeby realizacji Projektu niezbędnych danych 

osobowych w wypełnionych dokumentach zgodnych z wymogami zawartymi w SL2014 
(Centralny System Teleinformatyczny) 

2.2 niezwłocznego informowania Realizatora projektu o zmianie jakichkolwiek danych 
osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej 
sytuacji zawodowej oraz innych danych mogących mieć wpływ na realizację Projektu 

2.3 systematycznego uczestnictwa w szkoleniu, punktualności oraz aktywnego uczestnictwa 
zgodnie z potwierdzonym terminem i miejscem  

2.4 potwierdzania podpisem każdego dnia listy obecności na zajęciach  
2.5 potwierdzenia podpisem odbioru materiałów w postaci: teczka, notes, długopis, pendrive 
2.6 potwierdzania podpisem odbioru materiałów szkoleniowych 
2.7 potwierdzenia podpisem korzystania z cateringu (obiad, przerwa kawowa) w trakcie szkolenia 
2.8 uzupełnienia egzaminów – pre testu i post testu sprawdzającego podniesienie kompetencji  

w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
2.9 potwierdzenia odbioru certyfikatu po ukończeniu szkolenia 
2.10 bieżącego informowania Realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

udział Uczestnika/-czki w Projekcie  
2.11 udostępnienia danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu,  

w tym wypełnienia m.in. ankiet monitoringowych, ewaluacyjnych po szkoleniu oceniających 
poziom wykładów, organizację oraz wpływ na poziom uzyskanej wiedzy, kwalifikacji  
i umiejętności oraz innych dokumentów związanych z Projektem 

2.12 dostarczenia do Realizatora projektu w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału  
w Projekcie danych dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału  
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji 

2.13 dostarczenia do Realizatora projektu w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału  
w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy.  

 
 

§8  
Rezygnacja z udziału w projekcie 

 
1. Każdorazowa rezygnacja Uczestnika/-czki z udziału w Projekcie w trakcie realizacji szkolenia 

wiąże się z konsekwencjami finansowymi tj. zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora 
projektu  w związku z jego dotychczasowym udziałem w Projekcie. 

2. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której wyłoniony w procesie rekrutacji 
Uczestnik/-czka rezygnuje z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu. 

3. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni 
od momentu ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, 
problemami zdrowotnymi lub w innych przypadkach Uczestnik/-czka poproszony/a zostanie  
o złożenie stosownego oświadczenia. 

 
§9  

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2019 r. i obowiązuje przez cały okres 
trwania Projektu.  



 

Projekt „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. 52 567 00 17 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu  
w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy  
o dofinansowanie podpisanej z Instytucją Pośredniczącą, a także w przypadku pisemnego 
zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej bądź innych 
organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy  
do Realizatora Projektu. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Realizatora projektu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a także postanowienia Umowy uczestnictwa w Projekcie.  

 

§10 

Załączniki do Regulaminu 

 

Załącznik nr 1 – Wykaz gmin objętych wsparciem projektu 

Załącznik nr 2 – Ramowy program szkolenia podstawowego 

Załącznik nr 3 – Ramowy program szkolenia „Zarządzanie … 

Załącznik nr 4 – Ramowy program szkolenia „ Budowanie wizerunku …. 

Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 6 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu 

 
 

Bydgoszcz, 5 września 2019 r. 

 


