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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Aktywni na rynku pracy III” 

 

§1. Informacje ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pt. „Aktywni na rynku pracy III”, realizowanego 

przez Centrum Edukacji CEiRON.  

1.2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego.  

1.3. Czas realizacji projektu: od 01.06.2022 - 30.06.2023 r.  

1.4. Projekt zakłada zaktywizowanie zawodowe 50 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

(20 osób bezrobotnych i  30 osób biernych zawodowo), zamieszkujących w powiatach: brzezińskim, łódzkim 

wschodnim, pabianickim, zgierskim i m. Łodzi, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 10 osób), 

- osoby długotrwale bezrobotne (min. 5 osób), 

- kobiety (min. 28 osób), 

- osoby z niepełnosprawnościami (min. 5 osób), 

- osoby o niskich kwalifikacjach (min. 10 osób), 

- osoby zamieszkujące miasta średnie Województwa Łódzkiego tracące funkcje społeczno-

gospodarcze tj. Zgierz, Pabianice (min. 15 osób) 

oraz  

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (max. 

20 % osób bezrobotnych objętych wsparciem). 

1.5. Regulamin wraz z załącznikami podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

(www.ceiron.org.pl) w okresie poprzedzającym rozpoczęcie rekrutacji do projektu. 

1.6. Niniejszy Regulamin nie stanowi dokumentu, który regulować będzie proces udzielania wsparcia 

w ramach Projektu.  

§2. Słownik pojęć 

Projekt – projekt pt. „Aktywni na rynku pracy III”, o którym mowa w §1 niniejszego Regulaminu.  

Realizator projektu – Centrum Edukacji CEiRON z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zawiszy Czarnego 10. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 
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Osoby bezrobotne– to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Wytyczne w zakresie monitorowania przyjmują definicję bezrobocia w dwóch ujęciach, które 

uznawane są za równoważne. Zatem za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która: 

- jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy, 

- jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia 

(definicja zgodna z BAEL). 

Osoby bierne zawodowo– to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują 

i nie są bezrobotne).  

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 

- studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że pracują 

(również na część etatu), wówczas są osobami pracującymi.  

- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są 

zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest 

zarejestrowana) i nie pracują; Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są 

zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 

- 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 zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest 

weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana), jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne 

wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. 

osoba bierna zawodowo 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 bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako 

bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

Osoby w wieku 30 lat i więcej – to osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat. 

W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 30-tych urodzin uczestnika, wówczas 

osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 30 lat i więcej. 

Osoby w wieku 50 lat i więcej –to osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 50 lat. 

W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 50-tych urodzin uczestnika, wówczas 

osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 50 lat i więcej. 

Osoby długotrwale bezrobotne– to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy. 

Osoby z niepełnosprawnościami– to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

Osoby o niskich kwalifikacjach –to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 

Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz 

z wykształceniem: 

- podstawowym, 
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- gimnazjalnym, 

- ponadgimnazjalnym. 

Wykształcenie PODSTAWOWE –programy w ramach poziomu ISCED 1 (Międzynarodowa Standardowa 

Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych 

umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz 

wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego 

i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie 

podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. 

Wykształcenie GIMNAZJALNE –programy w ramach poziomu ISCED 2 (Międzynarodowa Standardowa 

Klasyfikacja Kształcenia) - wykształcenie gimnazjalne - służy rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie 

ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe 

życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym 

poziomie są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia 

teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. 

Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE (poziom ISCED 3) – ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego 

i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności 

istotnych dla podjęcia zatrudnienia. 

 

§3. Kryteria kwalifikowalności Kandydatów/-tek do Projektu 

Uczestnikiem/-czką Projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień złożenia „Oświadczenia dotyczącego 

kwalifikowalności do projektu” na etapie rekrutacji oraz przystąpienia do projektu spełnia łącznie 

następujące warunki: 

 jest mieszkańcem powiatu: brzezińskiego, łódzkiego wschodni, pabianicki, zgierski lub miasta Łodzi 

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  

 jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,  

 jest osobą w wieku 30 lat i więcej, 

 nie jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora projektu lub wykonawcy 

w projekcie,  

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

§4. Proces rekrutacji 

4.1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie:  

 I edycja – Lipiec/Sierpień 2022 r. – Październik 2022 r., w tym nabór Formularzy zgłoszeniowych przez 

10 dni roboczych. W przypadku zbyt małej liczny zgłoszeń, rekrutacja zostanie wydłużona. 
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 II edycja – Listopad - Grudzień 2022 r., w tym nabór Formularzy zgłoszeniowych przez 10 dni 

roboczych. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, rekrutacja zostanie wydłużona. 

4.2. Formularze zgłoszeniowe powinny być złożone osobiście w siedzibie Realizatora projektu (Biuro projektu 

otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30), pocztą, przesyłką kurierską lub drogą 

elektroniczną na adres centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl.  

4.3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie 

wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

4.4. Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest w siedzibie Realizatora projektu oraz na stronie www 

Stowarzyszenia (www.ceiron.org.pl) 

4.5. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych Formularzy wymaganej liczby Uczestników/-czek, 

Realizator projektu zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania Formularzy 

zgłoszeniowych i/lub przedłużenia okresu naboru, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej 

projektu.  

§5. Etapy rekrutacji  

5.1. Rekrutacja prowadzona jest w trzech etapach: nabór Formularzy zgłoszeniowych (etap I), ocena formalna 

Formularzy (etap II), weryfikacja udziału uczestnika w innych projektach (etap III).  

5.2. Formularz zgłoszeniowy Kandydata/-tki do Projektu podlega w II etapie rekrutacji ocenie formalnej.  

5.3. Ocena formalna Formularza dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Realizatora projektu.  

5.4. Formularze weryfikowane będą pod kątem przynależności Kandydata/-tki do grupy docelowej, 

spełnienia wszystkich kryteriów uczestnictwa, kompletności informacji. Formularze zawierające uchybienia 

formalne zostaną odrzucone. 

5.5. Na etapie rekrutacji formularz rekrutacyjny Kandydata/-tki oceniany jest pod kątem formalnym, gdzie 

jest możliwe do uzyskania max. 25 punktów:  

 kobiety – dodatkowe 5 punktów,  

 Kandydaci/-tki z orzeczeniem o niepełnosprawności –  dodatkowe 5 punktów, 

 Kandydaci/-tki  będący mieszkańcami miast średnich Województwa Łódzkiego tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze tj. Zgierz, Pabianice – dodatkowe 10 punktów, 

 Kandydaci/-tki, którzy byli uczestnikami projektów w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014-2020 – 
dodatkowe 5 punktów. 

§6. Finalizacja procesu rekrutacji 

6.1. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 50 Kandydatów/-ek (28K, 22M). 

6.3. Po zakończeniu procesu rekrutacji  Realizator projektu udostępni w siedzibie Biura listy Kandydatów/-tek 

zakwalifikowanych do udziału w danej edycji Projektu. 

mailto:centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
http://www.ceiron.org.pl/
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6.4. Kandydaci/-tki zakwalifikowani/-e do udziału w Projekcie są zobowiązani/-e do podpisania umowy oraz 

dostarczenia we wskazanym przez Realizatora projektu terminie wszystkich niezbędnych załączników do 

podpisania umowy.  

6.5. Załączniki do umowy stanowią:  

 Oświadczenie Uczestnika/-czki Projektu,  

 Formularz danych PEFS,  

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

 Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu dostępu do środków publicznych,  

 Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),  

 Kserokopia zaświadczenia z PUP o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych (jeśli dotyczy), 

 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek (jeśli 

dotyczy). 

6.6. Kandydaci/-tki, którzy/-re przeszli/-ły pozytywnie etap rekrutacji, ale nie zakwalifikowali/-ły się do 

udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni/-one na liście rezerwowej. 

6.7. W przypadku niedopełnienia przez Kandydata/-tkę czynności określonych w ust. 6.4., jego/jej miejsce 

zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6.8. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Realizator projektu może odmówić udziału w Projekcie 

osobie, której dane wpisane do Formularza zgłoszeniowego nie są zgodne ze stanem faktycznym lub 

odmawia ona udziału w proponowanych formach wsparcia. 

§7. Postanowienia końcowe 

7.1. Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Realizatora projektu w przypadku 

zmiany w danych przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w Projekcie, a zwłaszcza 

o zmianie swojego statusu na rynku pracy. 

7.2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, 

w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek. 

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Czerwca 2022 r. 

 

Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 


