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REGULAMIN REKRUTACJI PRACODAWCÓW 

 

w ramach Projektu „Czas na zmiany z POWERem” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY - PROJEKTY KONKURSOWE 

PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. STAWIL Sp. z o.o. realizuje Projekt o numerze POWR.01.02.01-18-0051/19 pod tytułem „Czas na zmiany z POWERem”. 

2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Okres realizacji projektu: od 01.12.2019 r. do 31.04.2021 r. 

5. Adres Biura Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7.30 do 15.30. 

6. Regulamin określa zasady rekrutacji pracodawców do Projektu. 

§ 2 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZYJĘCIE NA STAŻ  

1. Zgłoszenie zapotrzebowania pracodawcy na przyjęcie osoby na staż może być dokonane telefonicznie lub przesłane drogą 

mailową na adres: biuro@stawil.pl lub czasnazmiany@stawil.pl z określeniem stanowiska, obowiązków, itp. 

2. Pracodawca, który zainteresowany jest przyjęciem na staż konkretnej osoby będącej Uczestnikiem Projektu, wypełnia Wniosek 

pracodawcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wnioski o przyjęcie na staż zawierające uchybienia formalne w postaci: nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól wniosku, 

braku podpisów, pieczęci lub parafek będą mogły zostać uzupełnione przez pracodawców jednokrotnie w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez pracodawcę informacji odnośnie uchybień formalnych.  

4. Informacje o uchybieniach formalnych będą przekazywane pracodawcom w formie e-mailowej na adres wskazany przez 

pracodawcę i/lub telefonicznie. 

5. Niezłożenie uzupełnień formalnych w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta skutkować będzie odrzuceniem Wniosku o 

przyjęcie na staż z przyczyn formalnych. 

6. Zgłoszenie zapotrzebowania przez pracodawcę na przyjęcie Uczestnika Projektu na staż nie jest równoznaczne ze skierowaniem 

konkretnej osoby do niego. Ostateczna decyzja o wyborze pracodawcy do odbycia stażu należy do Uczestnika Projektu.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podjęcia stażu u pracodawcy, do którego zostanie skierowany. W przypadku gdy 

Uczestnik Projektu nie wyrazi zgody na podjęcie stażu u żadnego z proponowanych przez Beneficjenta pracodawców, Uczestnik 

Projektu ma obowiązek samodzielnego znalezienia pracodawcy, spełniającego warunki uczestnictwa pracodawców w projekcie, 

do odbycia stażu. 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA PRACODAWCÓW 

1. Pracodawcą przyjmującym na staż Uczestnika Projektu może być pracodawca, który spełnia łącznie wszystkie następujące 

kryteria:  
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a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem 

wyjaśniającym w tej sprawie w okresie 365 dni przed złożeniem Wniosku pracodawcy o zawarcie umowy w sprawie 

odbywania stażu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

b) nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości;  

c) nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom;  

d) nie zalega z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz opłacaniem w terminie innych danin publicznych; 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez STAWIL Sp. z o.o. oraz podmioty świadczące usługi na 

rzecz STAWIL Sp. z o.o. do celów niezbędnych w realizacji projektu „Czas na zmiany z POWERem” zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), inaczej „RODO”; 

f) zapoznał się z Regulaminem rekrutacji pracodawców do projektu „Czas na zmiany z POWERem”;  

g) zobowiąże się do zatrudnienia Uczestnika Projektu, po zakończeniu przez niego stażu spełniając warunek efektywności 

zatrudnieniowej określonej w § 5 niniejszego Regulaminu. 

§ 4 
ZASADY ORGANIZACJI STAŻU 

1. Czas trwania staży zawodowych: 6 miesięcy.  

2. Czas pracy Uczestnika Projektu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a Uczestnika Projektu 

będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 

35 godzin tygodniowo. 

3. Uczestnik Projektu nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych.  

4. Uczestnik nie może odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie innym niż jednozmianowy lub w 

godzinach nadliczbowych, przy czym Beneficjent na pisemny wniosek Organizatora stażu i na podstawie oświadczenia 

Uczestnika wyrażającego zgodę na odbywanie stażu w takim rozkładzie pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w 

niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile Beneficjent stwierdzi na podstawie złożonego przez 

Organizatora stażu wniosku i zawartego w nim uzasadnienia, że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu 

pracy.  

5. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu przygotowanym przez Pracodawcę we współpracy z Beneficjentem – 

STAWIL Sp. z o.o. oraz zatwierdzonym przez Uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, oraz którego kopia będzie stanowiła załącznik do Umowy o zorganizowanie stażu. 

6. Funkcję Opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym 

stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej 

realizowany jest staż. 

7. Opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stażystami. 

8. Pracodawca musi przekazać Beneficjentowi informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z 

podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na 

tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia przed podjęciem stażu 

na skierowaniu na badania lekarskie stanowiącego załącznik nr 3. Skierowanie na badania należy dostarczyć Beneficjentowi 

(wraz z Wnioskiem pracodawcy o zawarcie Umowy o zorganizowanie stażu) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu oraz Programem stażu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

9. Szczegółowe zasady związane z organizacją stażu określać będzie Umowa o zorganizowanie stażu. Wzory dokumentów 

wymagane Umową o zorganizowanie stażu stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA 
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1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w 

trakcie trwania Projektu oraz w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie, jeżeli podjął on zatrudnienie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poinformowania Beneficjenta o podjęciu działalności gospodarczej w wyniku otrzymania 

zwrotnych lub bezzwrotnych środków w innych projektach współfinansowanych z EFS. 

3. Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:  

a) stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), 

b) podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej). 

4. Kryterium efektywności zatrudnienia uznaje się za spełnione w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku stosunku pracy – gdy Uczestnik Projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia 

musi być ciągły, bez przerw - wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co 

najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu; 

b) w przypadku podjęcia działalności gospodarczej – gdy działalność jest prowadzona przez okres minimum 3 miesięcy. 

5. Zatrudnienie po zakończeniu stażu u Organizatora stażu nie nastąpi, w przypadku gdy Uczestnik Projektu po zakończeniu stażu, 

znajdzie, zgodnie ze swoją wolą, innego pracodawcę, który spełni warunki efektywności zatrudnieniowej lub zdecyduje się na 

samozatrudnienie. W takim wypadku warunki umowy uznaje się za wypełnione.  

6. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające 

zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: dowód opłacenia należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ np. urząd gminy lub miasta, Urząd 

Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające prowadzenie działalności przez 3 pełne miesiące. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje Beneficjent. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta, a w przypadku braku porozumienia, 

właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy siedzibie Beneficjenta. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

5. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu 

czasnazmiany.stawil.pl z informacją o zaistniałej zmianie. 

 
 
 
Załączniki do Regulaminu rekrutacji pracodawców: 

 

1. Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – załącznik nr 1  

2. Program stażu –  załącznik nr 2 

3. Skierowanie na badania lekarskie – załącznik nr 3 

4. Lista obecności – załącznik nr 4 

5. Wniosek o udzielenie dni wolnych - załącznik nr 5   

6. Sprawozdanie z przebiegu stażu - załącznik nr 6  

7. Opinia po zakończonym stażu - załącznik nr 7  

8. Oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia - załącznik nr 8  

9. Proces adaptacji stażysty - załącznik nr 9  

 

 

  


