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Na czym
to polega? 
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WUP w Warszawie jako instytucja 
przydzielająca dofinansowanie

Beneficjent 

Uczestnik
projektu

Wsparcie na rynku pracy w ramach programu rPo WM 2014-
2020 wdrażane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warsza-
wy. co to oznacza? WUP dysponuje środkami, ale nie zajmuje 
się wsparciem osób bez pracy bezpośrednio. jako instytucja 
Pośrednicząca udzielamy dofinansowania tzw. beneficjentom 
tj. instytucjom, które złożyły do nas wniosek i otrzymały jego 
pozytywną ocenę. Te instytucje rekrutują dopiero uczestników 
projektu, czyli osoby powyżej 30 roku życia bez pracy. jak wy-
gląda ta ścieżka? 

Patrz poniżej!



Jeśli chcesz zmienić 
swoje zawodowe 
życie lub zmienić 

życie innych możesz 
skorzystać  

z możliwości,  
które da ci  

rPo WM 2014-2020!

jeśli chcesz  
realizować projekt  

 dla osób  
bezrobotnych  

i pomagać  
im w powrocie 

do pracy 
przejdź do sekcji  

jeśli sam  
chcesz zdobyć  

kwalifikacje, 
doświadczenie  

zawodowe  
i pracę 

przejdź do sekcji

Będę 
beneficjentem!

Będę 
uczestnikiem!
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WUP w Warszawie pośredniczy w przydzielaniu środków w ra-
mach projektów związanych wyłącznie z rynkiem pracy. dlate-
go też nazywani jesteśmy instytucją Pośredniczącą w ramach 
osi Viii regionalnego Programu Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020. Wdrażamy na terenie Mazowsza projek-
ty, dzięki którym mieszkańcy regionu zyskują doświadczenie 
zawodowe, kwalifikacje w efekcie prowadzące do znalezienia 
zatrudnienia. Młodym rodzicom pomagamy wrócić na rynek 
pracy tworząc żłobki i kluby dziecięce. 

Poznaj opcje! 



Ubieganie się o dofinansowanie to prawdziwe wyzwanie dla 
projektodawcy. Projektodawcą nazywa się instytucję, czy fir-
mę, która złożyła do WUP wniosek o dofinansowanie projektu. 
dopiero wtedy, gdy przejdzie on pozytywnie ocenę i z firmą 
zostanie zawarta umowa - będzie można mówić o takiej insty-
tucji „beneficjent”.

Żeby sprawdzić, kiedy i na jakich zasadach można ubiegać 
się o dofinansowanie należy śledzić na bieżąco informacje  
na stronach internetowych: 
  wupwarszawa.praca.gov.pl, 
  funduszeeuropejskie.gov.pl, 
  funduszedlamazowsza.eu. 

zasady i warunki konkursów zawarte są zawsze w regula-
minach konkursów, które są na tych stronach zamieszczane. 
Przejdź z nami ścieżkę od projektodawcy do beneficjenta!
1. Musisz wiedzieć, czy masz szansę na uzyskanie  

dofinansowania. znajdź swoje miejsce na diagramie!

Będę 
beneficjentem!

do dyspozycji powiatowych  
i miejskich urzędów pracy 

(PUP/MUP) na pomoc  
dla zarejestrowanych  
osób bezrobotnych  

powyżej 30 roku życia

do dyspozycji  
instytucji i firm,  

które będą pomagać  
osobom bez pracy 

niezarejestrowanym  
w urzędach pracy
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Na pewno zauważyłeś, że duża część środków pozo-
staje do dyspozycji powiatowych i miejskich urzędów 
pracy (działanie 8.1 rPo WM). dostępu do tych środ-
ków jako firma, czy instytucja inna niż PUP/MUP niestety  
nie będziesz miał. 
Masz jednak szansę na ubieganie się o dofinansowanie  
w ramach konkursów!

548 mln PLN

do rozdysponowania przez WUP  w  Warszawie  
w latach 2014- 2020 w ramach rPo WM

416 mln PLN 24 mln PLN

180 mln PLN
+

do dyspozycji osób, które prowadzą działalność  
gospodarczą i chcą otworzyć żłobek, klub dziecięcy,  

zatrudnić nianię lub opiekuna dziennego



a. jeśli chcesz zaktywizować osoby bezrobotne zamiesz-
kałe na Mazowszu, zapewnić im wsparcie, przekwali-
fikować lub zapewnić doświadczenie zawodowe mo-
żesz startować w konkursie w ramach działania 8.2 
rPo WM

Uprawnione do ubiegania się o środki są wszystkie podmioty, 
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób, które pro-
wadzą własną działalność gospodarczą lub oświatową), du-
żych przedsiębiorstw i PUP/MUP.

Na czym polegałaby Twoja rola?
Jako projektodawca musiałbyś zaplanować wsparcie dla 
osób bez pracy po 30 roku życia, zakończone uzyskaniem 
kwalifikacji, czy zdobyciem doświadczenia zawodowego. 

Jako beneficjent musiałbyś realizować projekt krok po kro-
ku, tak by osiągnąć zakładane efekty m.in.:

• zrekrutować uczestników i monitorować ich postępy;
• dbać o to, by każdemu z uczestników  

stworzono plan kariery (iPd);
• współpracować z realizatorami szkoleń;
• współpracować z pracodawcami,  

którzy przyjmą Twoich uczestników na staż;
• koordynować terminy realizacji zajęć dla uczestników;
• dbać o to, by wszystkie działania w projekcie  

były realizowane zgodnie z wnioskiem  
i umową o dofinansowanie projektu;

• dbać o to, by uzyskane dofinansowanie  
było odpowiednio wydatkowane.

opracowanie
i realizacja 

projektu
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B. jeśli chcesz utworzyć miejsce opieki dla dzieci do lat 3 
w postaci żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnić nianię 
lub opiekuna dziennego możesz startować w konkur-
sie w ramach działania 8.3

Uprawnione do ubiegania się o środki są: gminy, osoby fi-
zyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej. Ważne! Konkursy  zróżnicowane są pod względem ob-
szaru realizacji.

Możesz tworzyć  
miejsca opieki dla dzieci 

do lat 3 na terenie  
ziT WoF  tj.  Warszawy  
i 39 gmin ościennych  

w ramach Poddziałania 
8.3.2 rPo WM

Możesz tworzyć  
miejsca opieki dla dzieci 

do lat 3 na terenie  
Mazowsza z wyłączeniem 

terenu ziT WoF  
w ramach Poddziałania 

8.3.1 rPo WM

jako projektodawca będziesz miał obowiązek objęcia wspar-
ciem rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy 
przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wy-
chowawczych  i jednocześnie utworzyć miejsca opieki dla tych 
dzieci. W ramach projektu mógłbyś przeprowadzić remont 
lokalu, wyposażyć żłobek, czy plac zabaw. Warunki konkursu 
przewidują również zwrot kosztów przeszkolenia oraz wyna-
grodzenia pracowników zatrudnionych w żłobkach.

Na czym polegałaby Twoja rola?
Jako projektodawca musiałbyś zaplanować utworzenie 
miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na wybranym przez siebie 
terenie. Przystępując do konkursu powinieneś pamiętać, 
że sam proces złożenia wniosku musi być poprzedzony 
przez konkretne działania. Musisz dokonać:

• analizy zapotrzebowania na miejsca opieki  
nad dziećmi do lat 3;

• wyjaśnić dlaczego dana forma opieki jest najbardziej 
efektywna i racjonalna na danym terenie realizacji; 

• opisu warunków lokalowych;
• opisu zasad rekrutacji uczestników do projektu;
• opisu w jaki sposób zapewnione zostanie  

utrzymanie miejsc opieki po ustaniu finansowania  
z eFs (co najmniej przez okres 24 miesięcy);

• we wniosku musiałbyś zawrzeć informacje o tym, gdzie 
chcesz utworzyć miejsca opieki i w jakiej formie: żłobka, 
klubu dziecięcego, niani, lub opiekuna dziennego.

Tworzenie
żłobków
i klubów
dla dzieci
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Żłobek i klub dziecięcy traktowane są jako sformalizowane 
i zinstytucjonalizowane miejsca opieki. Zanim zdecydujesz, 
która forma jest odpowiednia powinieneś znać podstawowe 
różnice:
Żłobek - sprawuje się w nim opiekę nad dzieckiem od ukoń-
czenia 20 tygodnia życia, a czas jej sprawowania nie może 
przekroczyć 10 godzin dziennie. Na każde ośmioro dzieci  
w żłobku powinien przypadać co najmniej 1 opiekun. W żłob-
ku w którym uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, za-
trudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną. Wy-
magania lokalowe obejmują co najmniej dwa pomieszczenia, 
w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci;

Klub dziecięcy - sprawuje się w nim opiekę nad dzieckiem 
od ukończenia 1 roku życia, a czas jej sprawowania nie może 
przekraczać 5 godzin dziennie. Na każde ośmioro dzieci  
w klubie powinien przypadać co najmniej 1 opiekun. Wyma-
gania lokalowe obejmują co najmniej jedno pomieszczenie;

Niania i opiekun dzienny traktowane są jako formy niezinsty-
tucjonalizowane, a ich tworzenie jest możliwe wyłącznie wte-
dy, gdy zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na potrzeby 
opieki nad dziećmi do lat 3 nie jest możliwe w inny sposób 
np. tworzenie żłobka będzie nieuzasadnione ekonomicznie.
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Opiekunem dziennym - osoba posiadająca specjalistyczne 
przeszkolenie (szkolenie na opiekuna dziennego jest finanso-
wane w ramach projektu), zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę albo umowy o świadczenie usług. sprawuje opiekę 
nad maks. 5 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia. jako miejsce 
sprawowania opieki wskazuje się lokal, do którego opiekun 
prawny posiada tytuł prawny;

Niania - sprawuje opiekę nad dzieckiem, które ukończyło  
20 tygodnia życia na podstawie umowy o świadczenie usług 
zawartej pomiędzy nią, a rodzicem. Umowa określa m.in.: 
czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych 
opiece, obowiązki. 

Wybór konkretnej formy opieki jest kluczowy dla powodzenia 
projektu. Pamiętaj! Priorytetowo traktowane są nowe miejsca 
opieki w postaci żłobków i klubów!

Jako beneficjent powinieneś dbać o poprawne funkcjono-
wanie placówki, którą powołałeś. Ponadto musisz sprawo-
wać koordynację nad przebiegiem realizacji projektu:

• zrekrutować rodziców do projektu, ponieważ tylko ich 
dzieci będą mogły być objęte opieką za pośrednictwem 
żłobka, czy klubu; Musisz pamiętać o ich statusie na rynku 
pracy: przebywanie na urlopie rodzicielskim, macierzyń-
skim, wychowawczym, czy pozostawanie bez pracy kwali-
fikuje ich do uczestnictwa w projekcie;

• monitorować sytuację opiekunów dzieci i weryfikować 
ich status na rynku pracy. Potrzebne ci będą informacje  
o tym, czy dany rodzic powrócił do pracy (zaświadczenie 
od pracodawcy) lub jej poszukuje (oświadczenie uczest-
nika);

• jeśli będziesz chciał tworzyć miejsca opieki w postaci niani 
pamiętaj, że w Twoim  interesie leży uregulowanie rela-
cji pomiędzy Tobą (beneficjentem), a nianią, jak i Tobą, 
a rodzicami/opiekunami dziecka. zgodnie z przepisami 
prawa umowa w sprawie zatrudnienia niani zawierana 
jest zawsze pomiędzy nianią, a rodzicem. swoją obecność  
w tych zobowiązaniach musisz uregulować sam;

• jeśli chcesz zatrudnić opiekuna dziennego musisz pa-
miętać, że powinien on posiadać tytuł prawny do lokalu,  
w którym będzie sprawował opiekę. Ta forma opieki wy-
maga również zarejestrowania w urzędzie gminy;

• pamiętaj, że jednym z celów jest zapewnienie wartościo-
wej i pełnej opieki dla dzieci. Nadzoruj, kontroluj i spraw-
dzaj czy opieka, którą oferujesz spełnia wszystkie wymogi!

Sprawowanie
opieki
krok po kroku
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C. Co zrobić, by stać się beneficjentem?

• śledź strony internetowe   
  wupwarszawa.praca.gov.pl,   
  funduszeeuropejskie.gov.pl,   
  funduszedlamazowsza.eu,  

• szukaj regulaminów, harmonogramów i odpowiedzi  
na najczęściej pojawiające się pytania opracowane przez 
WUP;

• zapoznaj się z regulaminem i wytycznymi i opracuj  
projekt zgodnie z wymogami. Projekt złóż do WUP  
w Warszawie w terminie wskazanym w regulaminie;

• oczekuj na informacje od Nas o postępach w oce-
nie Twojego projektu. Musi on przejść pozytywnie  
wszystkie etapy oceny wstępnej, formalnej, merytorycz-
nej;

• po pozytywnym przejściu wszystkich etapów oceny WUP 
podpisze z Tobą umowę, na podstawie której będziesz 
mógł realizować projekt.
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Uczestnictwo w projekcie da ci możliwość skorzystania z bez-
płatnych form pomocy, dzięki którym powrócisz lub rozpocz-
niesz karierę na rynku pracy.  o tym, czy możesz zostać uczest-
nikiem decydują  konkretne przesłanki. jakie?

jesteś powyżej 30 roku życia, bez pracy? Należysz  
do co najmniej jednej z kategorii: powyżej 50 roku życia, nie-
pełnosprawni, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwali-
fikacjach zawodowych, kobiet? jeśli tak, wpisujesz się w grupę 
osób, którym udziela się wsparcia. Po drugie musisz odpowie-
dzieć na pytanie czy jesteś osobą bez pracy zarejestrowaną  
w urzędzie pracy?

Będę 
uczestnikiem 
projektu!

Tak NIE

Możesz zapytać  
w swoim  

urzędzie pracy  
o wsparcie 
z rPo WM 

Masz szansę  
na udział  

w projekcie, który 
realizują instytucje inne 

niż urząd pracy 
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• Indywidualny Plan Działania – dokument uwzględniają-
cy wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności wyznaczający 
ścieżkę zawodowej kariery, opracowywany indywidualnie;

• Poradnictwo zawodowe - forma pomocy w postaci spo-
tkań z doradcą zawodowym, który pomaga w określeniu  
i realizacji ścieżki kariery;

• Pośrednictwo pracy – korzystanie z dostępnych ofert pracy;
• Staż - może trwać od 3 do 12 m-cy. W trakcie jego trwania 

wypłacane jest stypendium wynoszące 120% zasiłku dla bez-
robotnych (ok. 1000 zł);

• Szkolenie – dostosowane jest indywidualnie do Twoich po-
trzeb, zapewniając zyskanie kwalifikacji zawodowych, dzięki 
którym znajdziesz pracę. W czasie jego trwania wypłacane 
jest stypendium wynoszące 120% zasiłku dla bezrobotnych 
(ok. 1000 zł);

• Wyposażenie stanowiska pracy – pracodawca dostaje 
zwrot  kosztów stworzenia i adaptacji Twojego miejsca pracy. 
zobowiązuje się do jego utrzymania przez 24 m-ce;

• Prace interwencyjne – pracodawca, który cię zatrudni ma 
zwracaną część Twojego wynagrodzenia przez urząd pracy. 

Masz mnóstwo możliwości, a zasada jest bardzo prosta. je-
śli jesteś zarejestrowana/y w urzędzie pracy możesz korzystać  
z pomocy z rPo WM za jego pośrednictwem. 

Na co możesz liczyć w urzędzie pracy?

kariera  
z Urzędem   

Pracy!

Indywidualny 
Plan Działania 
Poradnictwo 

i/lub 
pośrednictwo 

pracy

Szkolenie 

Staż

prace
interwencyjne

Środki 
na firmę

Wyposażenie 
stanowiska 

pracy
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krok 1
zapytaj w swoim urzędzie  

o wsparcie z rPo WM
krok 2

wypracuj z pracownikiem PUP  
indywidualny Plan działania,  

który wyznaczy Twoją ścieżkę kariery
krok 3

skorzystaj z poradnictwa zawodowego 
 lub pośrednictwa pracy!  

dowiesz się jaki zawód, kwalifikacje  
i szkolenie będą dla ciebie  
najbardziej odpowiednie

krok 4
przystąp np. do stażu, szkolenia,  

weź dotację na start firmy!

praca
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jeśli nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy twoja ścież-
ka ubiegania się o wsparcie jest inna. szukaj instytucji, któ-
ra uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Warszawie! Nasza instytucja tuż po zakończeniu oceny 
wniosków o dofinansowanie projektu, publikuje na stronie
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
  www.funduszedlamazowsza.eu 
oraz własnej stronie internetowej 
  wupwarszawa.praca.gov.pl 
listę projektów wybranych do dofinansowania, a potem listę 
podpisanych umów w ramach konkursu 8.2 rPo WM. osoba 
zainteresowana uczestnictwem w projekcie powinna kontak-
tować się indywidualnie z instytucją, która uzyskała dofinan-
sowanie.

krok 1
znajdź na wskazanych stronach www  

listy projektów i umów
krok 2

sprawdź jakich osób szuka  
konkretna instytucja

krok 3
skontaktuj się telefonicznie lub mailowo  

w sprawie udziału w projekcie
krok 4

umów się na rozmowę kwalifikacyjną  
i rozpocznij swój udział w projekcie

praca

kariera  
dzięki 

Beneficjentowi
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Na jakie wsparcie możesz liczyć  
biorąc udział w projekcie?

pakiet
narzędzi 
dla uczestnika

Obligatoryjnie:
Formy wsparcia takie jak Indywidualny Plan Działania, poradnic-
two zawodowe i pośrednictwo pracy realizowane są w sposób 
bardzo podobny jak w urzędzie pracy. różnica polega tym, że zada-
nia te wykonywane są przez osoby zatrudnione przez beneficjenta;

Fakultatywnie:
Szkolenia - dostosowane są indywidualnie do Twoich potrzeb. 
Mogą dotyczyć zarówno kursu na spawacza, jak i operatora ma-
szyn, czy fryzjera. ze względu na duże zróżnicowanie mogą trwać 
od np. 40h do 240h. istnieje prawdopodobieństwo, że beneficjent 
zaproponuje ci szkolenie z konkretnej tematyki. Najczęściej wynika 
to z dokonanego przez niego wcześniej rozeznania rynku. z anali-
zy może wynikać, że znalezienie pracy w regionie będzie bardziej 
prawdopodobne po uzyskaniu konkretnych kwalifikacji.
Pamiętaj! Uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium w wyso-
kości nie większej niż 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warun-
kiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin 
miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, 
wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie.
Staż - w ramach projektu trwać może od 3 do 12 miesięcy,  
a w czasie jego odbywania przysługuje miesięczne stypendium  
w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia  
za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu  
(ok. 1850 zł).
jeśli razem z doradcą zawodowym nie uznacie uczestnictwa  
we wszystkich formach za konieczne, możesz np. uczestniczyć wy-
łącznie w szkoleniu. Ważne by zaproponowana ci pomoc była in-
dywidualnie dostosowana do Twojej sytuacji i uwzględniała Twoje 
umiejętności i predyspozycje. Biorąc udział w projekcie beneficjen-
ta konkursowego masz pewność, że oferta skierowana do ciebie 
będzie miała charakter zindywidualizowany, a wsparcie będzie od-
powiedniej jakości. Beneficjent ma bowiem obowiązek zapewnić  
ci szkolenie, które przeprowadzi instytucja wpisana do rejestru in-
stytucji szkoleniowych. co to oznacza? Że to instytucja sprawdzona, 
która wystawi ci certyfikat lub przeprowadzi zawodowy egzamin 
zgodnie ze standardami. Twoje kwalifikacje będą wiarygodne!

Indywidualny 
Plan Działania 
Poradnictwo 

i/lub 
pośrednictwo 

pracy

Szkolenie 
(+stypendium)

Staż
(+stypendium)
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jesteś mamą, tatą, lub opiekunem prawnym dziecka, któ-
re nie ukończyło 3 roku życia? chciałbyś wrócić do pra-
cy, ale nie masz z kim zostawić dziecka, a w Twojej okolicy 
nie ma na razie żłobków, czy klubów dziecięcych? W odpo-
wiedzi na te wyzwania od 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie ogłasza konkursy dla instytucji, które uzyskają  
od nas dofinansowanie i tworzą nowe żłobki, kluby dziecię-
ce, zatrudniają opiekuna dziennego, czy nianię, umożliwiając  
ci tym samym powrót na rynek pracy.

jako rodzic przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzi-
cielskim, wychowawczym, lub niepracujący możesz stać się 
uczestnikiem projektu. 

Jak to zrobić?

krok 1
szukaj na stronach www  
list projektów i umów

krok 2
pytaj w nowotworzonych instytucjach  

o miejsce w żłobku
krok 3

śledź lokalne strony internetowe, pytaj  
i obserwuj lokalne inwestycje

krok 4
zgłoś się do uczestnictwa w projekcie  

i znajdź miejsce opieki dla swojego dziecka

praca

• Musisz pamiętać, że każda z tych instytucji zobowiązała się 
do utworzenia miejsc opieki dla dzieci na konkretnym obsza-
rze; indywidualnie dowiedz się czy Ty i Twoje dziecko zosta-
niecie przyjęci do projektu;

• Pamiętaj, że będą od ciebie wymagane informacje dotyczą-
ce Twojej sytuacji na rynku pracy, potwierdzenia zatrudnienia 
od pracodawcy lub oświadczenia, że jej poszukujesz; 

• jeśli oddasz swoje dziecko pod opiekę do żłobka, czy klubu 
dziecięcego musisz być przygotowany na wnoszenie mie-
sięcznych opłat za bieżące utrzymywanie tego miejsca.

rodzicielstwo 
w parze  

z karierą!
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• Pamiętaj, że szansa na rozwój Twojej kariery  
leży w Twoich rękach!

• Wykaż aktywność, korzystaj  
z dostępnych rozwiązań!

• Rozwiń kwalifikacje,  
zyskaj doświadczenie zawodowe!

• Zdobądź pracę o której marzysz! 

szczegółowe informacje na temat  
Osi VIII RPO WM  

wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie  

można znaleźć na stronie internetowej 
wupwarszawa.praca.gov.pl 

lub przychodząc bezpośrednio do:

Punktu Informacyjnego 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

w godzinach: 8.00-16.00
tel.: 022-578-44-34 

e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

rPo WM 
2014-2020 

Dane 
kontaktowe
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Do Państwa dyspozycji są również pracownicy 
filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w:
ciechanowie
ul. Wodna 1
06-400 ciechanów
pod numerem telefonu: 0- 23 673-07-30/31
adresem mailowym: ciechanow@wup.mazowsze.pl 

OSTROłęcE
ul. Poznańska 17
07-400 ostrołęka
pod numerem telefonu: 0-29 760-40-15, 760-30-70
adresem mailowym: ostroleka@wup.mazowsze.pl 

PłOcKU
ul. kolegialna 19
09-402 Płock
pod numerem telefonu: 0-24 264-03-75/76
adresem mailowym: plock@wup.mazowsze.pl 

RaDOMIU
ul. Mokra 2
26-600 radom
pod numerem telefonu: 0-48 368-97-00
adresem mailowym: radom@wup.mazowsze.pl 

SIEDlcach
ul. Pułaskiego 19/21
08-110 siedlce
pod numerem telefonu: 0-25 632-73-21
adresem mailowym: siedlce@wup.mazowsze.pl
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egzemplarz bezpłatny. 

Publikacja 
współfinansowana 

ze środków 
europejskiego 

Funduszu 
społecznego 

Unii europejskiej.


