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REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” 

7 KROKÓW REKRUTACJI 

1. Przeczytaj uważnie Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby” 

wraz z załącznikami - da Ci to pewność, że możesz ubiegać się o udział w projekcie. 

2. Przeczytaj sekcję „Pytania i odpowiedzi”. Dzięki temu już na początku prawdopodobnie 

rozwiejemy większość Twoich wątpliwości, a Ty dodatkowo dowiesz się na co zwrócić uwagę 

podczas wypełniania Formularza rekrutacyjnego. 

3. Przygotuj kilka istotnych informacji, takich jak: 

- nr PESEL Twój i dziecka/ci,  

- sprawdź Twój status na rynku pracy (czy jesteś na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym itd.) - wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musisz dysponować 

aktualnym dokumentem potwierdzającym Twój status na rynku pracy (wykaz dokumentów został 

określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu oraz na wydruku formularza rekrutacyjnego.  

Zadbaj o to wcześniej – np. poproś swojego pracodawcę o zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór 

zaświadczenia o zatrudnieniu - przykład) i przebywaniu na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim 

/ wychowawczym. Ponadto w przypadku osób bezrobotnych / biernych zawodowo wystąp do ZUS z 

wnioskiem (WZÓR DRUKU US-7 - przykład) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego Twój 

status, pozyskaj z PUP zaświadczenie o tym, że jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną.  

- sprawdź z dokumentem pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna),  

czy powracasz do pracy lub mieszkasz na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), 

- sprawdź i określ Twój „planowany termin powrotu do pracy” (dot. urlopu 

macierzyńskiego/rodzicielskiego). 

PAMIĘTAJ! W ramach tego naboru osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej  

z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski) mogą przystąpić 

 do rekrutacji w terminie do dwóch miesięcy przed planowanym powrotem do pracy. Termin 

powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 31.05.2021 r.  

Osoby bezrobotne i przebywające na urlopie wychowawczym podejmują 

zatrudnienie/wracają do pracy zgodnie z terminami określonymi w §5 Regulaminu. 

4. W dniu naboru tj. 29 marca br., zaloguj się w na platformie internetowej (Generatorze wniosków) 

https://wup.witkac.pl (użyj hasła, które utworzyłaś/eś wypełniając wersję testową formularza)  

i wypełnij elektroniczny Formularz rekrutacyjny.  

PAMIĘTAJ! Jedna osoba może złożyć tylko 1 formularz. 

Jeżeli nie wypełniałaś/eś wersji testowej formularza, zapoznaj się z „Instrukcją tworzenia konta na 

platformie wup.witkac.pl” 

Po wypełnieniu Formularza rekrutacyjnego w Generatorze Wniosków, kliknij „zapisz i złóż”, 

następnie wydrukuj formularz (na formularzu będzie widoczny nadany numer identyfikacyjny), 

podpisz czytelnie dokument we wskazanych miejscach i wraz z załącznikami dostarcz w dogodny 

http://www.wup.pl/
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_-_marzec_2021.pdf
https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/mae-skarby/dokumenty-do-pobrania/
https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/mae-skarby/faq/
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/za%C5%9Bwiadczenie_o_zatrudnieniu_-_wz%C3%B3r-marzec_2021.pdf
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/za%C5%9Bwiadczenie_o_zatrudnieniu_-_wz%C3%B3r-marzec_2021.pdf
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/wz%C3%B3r_druku_US-7_-_przyk%C5%82ad.pdf
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/delimitacja_ssw_w_ramach_rpo_wz_2020_0.pdf
https://wup.witkac.pl/
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/Instrukcja_tworzenia_konta_oraz_sk%C5%82adania_wniosk%C3%B3w_-_ZMS.pdf
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorskie_Ma%C5%82e_Skarby/Instrukcja_tworzenia_konta_oraz_sk%C5%82adania_wniosk%C3%B3w_-_ZMS.pdf
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sposób: osobiście (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu) lub 

listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41  

lub do Filii WUP w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a, w zaklejonej kopercie z adnotacją 

„Formularz rekrutacyjny do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” albo  

za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie. Jeżeli składasz 

dokumenty za pośrednictwem e-PUAP - dokument musi być podpisany podpisem zaufanym 

Kandydata do projektu 

Dokumenty musisz złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru  

tj. od dnia 1.04.2021 r. do dnia 8.04.2021 r. (pn.-pt., 7:30-15:30).  

PAMIĘTAJ! Liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

5. Złożone dokumenty (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) będą podlegały ocenie 

merytoryczno-formalnej. 

6. W dniu 30.04.2021 r. sprawdź na stronie internetowej Urzędu www.wup.pl, czy Twój numer 

identyfikacyjny jest na liście osób zakwalifikowanych do projektu.  

7. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do projektu, pracownik WUP skontaktuje się z Tobą za 

pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie, celem ustalenia dalszej procedury tj. podpisania 

Umowy oraz innych wymaganych dokumentów dotyczących uczestnictwa w projekcie. 

 

http://www.wup.pl/
http://www.wup.pl/

