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REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU  

„Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pt. „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” nr POWR.02.05.00-IP.03-00-

003/15 jest realizowany przez Fundację Gospodarczą "Pro Europa" w partnerstwie z Wyższą Szkołą 

Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Obszarem realizacji Projektu jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-

pomorskie i wielkopolskie. 

4. Okres realizacji Projektu: od 10.06.2016 roku do 31.03.2018 roku.  

5. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej www.fundacja-

proeuropa.org.pl/projekty /specjalizacja-ii-stopnia/.  

6. Projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi, w szczególności 

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej POWER, Systemem Realizacji POWER na lata 2014-

2020.  

7. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji uczestników Projektu.  

 

§ 2 

Definicje podstawowe 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć:  

 

1. Projekt – projekt „Profesjonalna kadra instytucji pomocy integracji społecznej”. 

 

2. Partner – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka przy ul. Panda 13, 02-202 Warszawa.  

 

3. Lider – Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” przy ul. Warszawskiej 4/7, 87-100 Toruń. 

 

4. Kandydat/Kandydatka do projektu – kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

zatrudniony na stanowisku: 

 - pracownik socjalny, 

 lub 

 - starszy pracownik socjalny, 

 lub 

 - specjalista pracy socjalnej, 

 lub 

 - starszy specjalista pracy socjalnej, 

 lub 

 - główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, 

 lub 

 - aspirant pracy socjalnej. 

 

 Kandydat musi posiadać: 

- uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów 

ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, 
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 lub 

  

 - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na 

 podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,      

 - posiadać I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, 

 - posiadać co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, 

 - ukończyć szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, 

 - zdać egzamin przed Komisją. 

  

5. Biura Projektu: 
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka przy ul. Panda 13, 02-202 Warszawa. Wydział 

Zamiejscowy w Szczecinie, Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin 

 

6. Uczestnik projektu (UP) – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i skorzysta ze wsparcia zaproponowanego w Projekcie.  

7. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania umowy o naukę z uczestnikiem/ uczestniczką na 

szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Umowa jest podpisywana 

tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez 

Kandydata wszystkich Dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez 

Komisję Rekrutacyjną.  

8. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz Rekrutacyjny do projektu z kompletem 

załączników oraz oświadczenia Kandydata/ki do projektu),  

9. INZ – Indywidualny Numer Zgłoszeniowy – numer nadany w momencie złożenia Dokumentów 

rekrutacyjnych.  

10. Komisja Rekrutacyjna (w skrócie KR) – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne kandydatów do 

udziału w Projekcie i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu.  

 

§ 3 

Kryteria Kwalifikowalności uczestników do projektu 

 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe kryteria dostępu oraz nie 

podlegająca wyłączeniom z niniejszego Regulaminu:  

a) jest zatrudniony na stanowisku: pracownik socjalny lub starszy pracownik socjalny lub specjalista 

pracy socjalnej lub starszy specjalista pracy socjalnej lub główny specjalista posiadający II stopień 

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub aspirant pracy socjalnej, 

b) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie 

przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy u pomocy społecznej 

lub posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,      

c) posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, 

d) posiada co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, 

e) ukończył szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, 

f) zdał egzamin przed Komisją, 
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g) dostarczy komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania rekrutacji.  

 

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 188 osób zatrudnionych na terenie województwa 

zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.  

 

§ 4 

Rekrutacja do projektu 
1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych spełniających kryteria rekrutacyjne określone w dniu 

rozpoczęcia realizacji Projektu.  

2. Dokumenty składane w odpowiedzi na ogłoszony nabór uczestników do projektu:  
a) Formularz rekrutacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami stanowiącymi zał. nr 1 do formularza, 

b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie: 21.06.2016r. – 05.08.2016 r.  

4. Realizator Projektu przewiduje jednokrotną rekrutację, do wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych we 

wniosku o dofinansowanie. Zakłada się łącznie dla całego Projektu zrekrutowanie 188 osób do udziału w 

projekcie. W przypadku braku chętnych, rekrutacja zostanie powtórzona.  

5. Informacja o terminie rekrutacji oraz dokumentacja stanowiąca podstawę do rekrutacji oraz udziału we 

wsparciach zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie projektu www.fundacja-

proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/. 

6. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście podczas spotkań m.in. w instytucjach (w przypadku 

osób niepełnosprawnych możliwy jest kontakt w miejscu zamieszkania) oraz drogą tradycyjną za 

pośrednictwem poczty na adres: 

  

Fundacja Gospodarcza Pro Europa 

ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, 

tel/fax: 56/658-59-09 

mail: szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl 

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 

Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin 

tel/fax: 91 422 51 32 

mail: szczecin@wspkorczak.eu 

 

7. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer 

Zgłoszeniowy zawierający datę i godzinę wpływu zgłoszenia. 

8. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów. W przypadku takiej samej 

ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

9. Kandydat/ka na Uczestnika Projektu może złożyć tylko jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych w 

ramach naboru. 

10. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą 

Kandydata/Kandydatki na Uczestnika Projektu.  

11. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  

12. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

13. Informacje dotyczące realizacji Projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki oraz terminy rekrutacji 

będą ogłaszane na stronie internetowej projektu www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/spesjalizacja-ii-

stopnia/. 

 

http://www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/
mailto:szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl
mailto:szczecin@wspkorczak.eu
http://www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/spesjalizacja-ii-stopnia/
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Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem na etapie oceny 

formalnej!  

§ 5 

Ocena formalna i merytoryczna - dokumentów rekrutacyjnych 
1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna.  

3. Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty rekrutacyjne, które:  

a) nie spełniają któregokolwiek z kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa, 

b) są niekompletne lub zostały złożone w niewłaściwym terminie lub miejscu,  

c) zostały przygotowane na wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Regulaminu,  

d) w których brakuje wymaganego załącznika, 

e) w których brakuje jakiegokolwiek podpisu,  

 

są odrzucane.  

 

4. W ocenie merytorycznej przyznawane będą punkty premiujące (weryfikowane na podstawie formularza 

rekrutacyjnego) jakie może otrzymać Kandydat/Kandydatka:  

a) Przesłanie formularza rekrutacyjnego w ustalonym terminie (1 pkt.), 

b) Kandydat/ka który/a nie korzystał/a ze wsparcia w postaci specjalizacji II stopnia w ramach projektu 

finansowanego ze środków POKL 2007-2013 (1 pkt.),  

c) Kandydat/ka który/a nie korzystał/a ze wsparcia w postaci specjalizacji I stopnia w ramach projektu 

finansowanego ze środków POKL 2007-2013 (1 pkt.), 

d) Kandydat/ka który/a mają podpisaną umowę z pracodawcą co najmniej do końca 2018r. (1 pkt.) 

 

 

§ 6 

Lista uczestników 
1. Po przejściu oceny formalnej i podsumowaniu punktów zostanie utworzona lista rankingowa z zachowaniem 

równości płci oraz lista rezerwowa w oparciu o uzyskane punkty uszeregowane w kolejności malejącej.  

2. Listy rankingowe oraz rezerwowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu www.fundacja-

proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/.  

3. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z 

listy rezerwowej.  

7. Każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do projektu zostanie o tym poinformowany 

telefonicznie/osobiście/pisemnie.  

8. Jeśli osoba poinformowana o zakwalifikowaniu się do Projektu nie potwierdzi swojego udziału do 2 dni 

roboczych Fundacja ma prawo wykreślić daną osobę z listy osób zakwalifikowanych do Projektu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników Projektu, należy do 

Kierownika Projektu. 

2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Kierownik Projektu. 

3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 

dotyczących realizacji Działania 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia 

publikacji na stronie internetowej Projektu. 

5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych 

dotyczących realizacji Projektu. 

http://www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/
http://www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/
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6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w 

przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie projektu z 

MRPiPS, a także w przypadku pisemnych zaleceń wprowadzenia określonych zmian ze strony MRPiPS, bądź 

innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 

7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o 

dofinansowanie z MRPiPS. 

8. W przypadku o którym mowa w pkt. 4, 5, 6 i 7 Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec 

Realizatora Projektu. 

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.fundacja-

proeuropa.org.pl/projekty/specjalizacja-ii-stopnia/.  

 

 
Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:  

1. Formularz rekrutacyjny do Projektu "Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej" wraz z 

niezbędnymi dokumentami składanymi na etapie rekrutacji. 
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