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§ 1 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników Projektu „Mama na rynku pracy”, ich obowiązki a także etapy wsparcia 
przewidziane w ramach Projektu. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Norweskich 2014-2021, Program "Dialog Społeczny 
- Godna Praca", 

3. Projektodawcą są Pracodawcy Lubelszczyzny „LEWIATAN”. 
4. Partnerem Projektu jest norweska organizacja pracodawców Næringslivets Hovedorganisasjon 

(NHO). 
5. Biuro Projektu „Godna praca kluczem do sukcesu firmy” mieści się w Lublinie, ul. 1-go Maja 12/4. 
6. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Norweskich 2014-2021, Program "Dialog Społeczny - 

Godna Praca" 
7. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 01.12.2019 roku 

do 31.05.2021 roku. 
§ 2 

DEFINICJE 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Mama na rynku pracy” realizowany w ramach 
Funduszy Norweskich 2014-2021, Program "Dialog Społeczny - Godna Praca"; 

2. Projektodawcy – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w § 1 ust. 3; 
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę - pracodawcę, (właściciela 

przedsiębiorstwa, członka zarządu lub pracownika zatrudnionego na stanowisku menedżera), 
który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zawarł z Projektodawcą umowę 
uczestnictwa; 

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Projektodawcę, 
weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników pierwszego i drugiego etapu 
Projektu.  

5. Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć Formularz Zgłoszeniowy, Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o zapoznaniu się  
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

6. Grupowych szkoleniach – należy przez to rozumieć zajęcia grupowe prowadzone przez Trenera, 
w trakcie których Uczestnicy - pracodawcy i menedżerowie bądź pracujące kobiety będą 
zdobywać lub poszerzać wiedzę jak uzyskać wzajemne korzyści, a w przypadku kobiet również w 
zakresie zarządzania czasem, negocjacji, asertywności. Szkolenia grupowe obejmą również Job 
Crafting dla kobiet i menadżerów czyli modelowanie pracy, które służy pracownikowi 
przywróceniu poczucia sensu w realizowanych przez niego zadaniach, a tym samym zwiększeniu 
w nie zaangażowania. 

7. Indywidualnych konsultacjach (2 sesjach coachingowych oraz 1 konsultacjach prawnych dla 
każdego uczestnika) – należy przez to rozumieć: 

a) indywidualne konsultacje Uczestnika Projektu z Coachem (coaching indywidualny), podczas 
którego Uczestnicy poszerzają wiedzę i umiejętności na temat jak zarządzać karierą pracownic  
i kobiet w zakresie rozwiązań, które mogą poprawić ich karierę. Szkolenia indywidualne mają na celu 
uzupełnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń grupowych. 
b) konsultacje prawne w zakresie prawa pracy i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. 
Szkolenia indywidualne mają na celu uzupełnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych 
podczas szkoleń grupowych. 
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8. Moderowana dyskusja dla pracodawców i pracownic – należy przez to rozumieć spotkania 
mające na celu pobudzenie stron (pracodawców i pracownic) do dialogu na temat poprawy 
sytuacji kobiet na rynku pracy. 
 

9. Ekspercie – należy przez to rozumieć eksperta udzielającego konsultacji - pracodawcom  
i menedżerom bądź pracującym kobietom (pracownicom) jak zarządzać karierą pracownic  
i kobiet w zakresie rozwiązań, które mogą poprawić ich karierę. 
 

10. Pakiecie wsparcia – należy przez to rozumieć zespół form wsparcia oferowany Uczestnikom 
Projektu, na który składają się szkolenia grupowe, konsultacje indywidualne. 

 
11. Wizycie studyjnej – należy przez to rozumieć zorganizowany wyjazd Uczestników do siedziby 

Partnera Projektu w Oslo, którego celem jest zaznajomienie Uczestników z doświadczeniami  
i dobrymi praktykami NHO w norweskich działaniach ALMP oraz dobrymi praktykami  
i rozwiązaniami ułatwiającymi dostęp do zatrudnienia kobietom, które powinny pogodzić rolę 
matki i pracownika. 

§ 3 
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa 
spełnia łącznie kryteria podstawowe: 

a) Jest przedsiębiorcą - pracodawcą lub osobą na stanowisku menedżerskim oddelegowaną 
do udziału w projekcie przez pracodawcę lub 

b) Jest pracownikiem niniejszego pracodawcy i jest kobietą 
2. W pierwszej kolejności do uczestnictwa w Projekcie będą kwalifikowane osoby spełniające 

następujące kryteria: 
a) kobiety (zgodnie z zasadą równych szans); 
b) Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”; 
c) Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” aktywnie uczestniczący  

w działalności związku, którzy opłacił w bieżącym roku składkę członkowską, aktywnie 
udzielającym się w działalności związku – (ten warunek dotyczy jedynie uczestników 
wizyty studyjnej); 

d) przedsiębiorcy-pracodawcy zainteresowani tematyką projektu, którzy do udziału  
w projekcie zaangażują również swoją pracownicę; 

e) przedsiębiorcy sektora MŚP. 
 Osobom tym na etapie rekrutacji zostaną przyznane dodatkowe punkty zgodnie z § 5 ust. 13 

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest: 
a) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
b) złożenie przez Kandydata  następujących dokumentów (dokumenty dostępne są  

na stronie internetowej www.prywatni.lublin.pl oraz w Biurze Projektu): 

 formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1; 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie 
z wzorem w załączniku nr 2); 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata.  
5. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie wyznaczonym oznaczać będzie rezygnację  

z uczestnictwa w projekcie.  
§ 4 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 

 Uczestnictwo w Projekcie jest kilkuetapowe. 

http://www.prywatni.lublin.pl/
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 Uczestnicy Projektu biorą udział w następujących formach wsparcia: 
a) Grupowe szkolenia obejmujące: 

- Kurs dla 40 pracodawców i menedżerów pt.: „Kariera pracownic - jak uzyskać 
wzajemne korzyści” (30 godz. dla każdej z 20-osobowych grup) bądź  
Kurs dla 30 pracujących kobiet pt.: „Zarządzanie czasem, negocjacje, asertywność”  
(30 godz. dla każdej z 15-osobowych grup); 
- Job Crafting dla kobiet i menadżerów (30 kobiet i oddzielnie 40 pracodawców  
i menedżerów) – 14-godzin dla każdej z grup 

b) Indywidualne konsultacje dla 70 uczestników (40 pracodawców i 30 kobiet) w wymiarze 
3 konsultacje na uczestnika, których celem jest ukazanie sposobów zarządzania karierą 
pracownic i kobiet w zakresie rozwiązań, które mogą poprawić ich karierę; 

c) 3-dniową wizytę studyjną (dla 20 Uczestników); 
d) Moderowaną dyskusję dla pracodawców i pracownic (4 godziny) 

 Warunkiem zaliczenia wsparcia jest: 
- uczestnictwo w merytorycznych zajęciach organizowanych w czasie wizyty studyjnej (100% 
obecności na zajęciach organizowanych przez Partnera Projektu); 
- udział w minimum 36 godzinach zajęć grupowych (80% obecności), 3 konsultacjach 
indywidualnych (100%); 

 Po zakończeniu udziału w każdym ze szkoleń Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia, a na zakończenie udziału w projekcie otrzyma zaświadczenie o udziale w tymże 
Projekcie. 

 Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie 
wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim dniu 
realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 9. 

 Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika następuje także w sytuacji: 
a) przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach, zgodnie z § 6 ust. 1 

Regulaminu; 
b) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. 

 Uczestnik Projektu informowany jest w formie pisemnej przez Projektodawcę o sytuacjach 
wskazanych w ust. 8 lit. a i lit. b oraz ich konsekwencjach. 
 

§ 5 
ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Projektodawca. 
2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidziano Organizator umieści dodatkowe 

osoby na liście rezerwowej. 
3. Projektodawca wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej 

stronie internetowej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 
4. Kandydaci powinni dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w terminie 7 dni od momentu 

zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stronie internetowej. 
5. Projektodawca może przedłużyć proces rekrutacji, gdy do udziału zgłosi się mniejsza niż 

zakładana liczba Kandydatów spełniających kryteria obowiązkowe wymienione w § 3 ust. 1 (czyli 
mniej niż 40 Przedsiębiorców i mniej niż 30 Pracownic). 

6. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
7. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. 
8. O składzie osobowym oraz liczbie członków Komisji Rekrutacyjnej decyduje Projektodawca  

z zastrzeżeniem, że Komisja liczy co najmniej 2 członków. 
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9. W oparciu o wyniki rekrutacji Kandydaci zostaną uszeregowani na liście podstawowej oraz liście 
rezerwowej. 

10. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się  
na liście podstawowej. 

11. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku 
rezygnacji Uczestnika lub rozwiązania z nim umowy.  

12. Weryfikacja złożonych dokumentów oraz zatwierdzenie list przez Projektodawcę (powołaną 
Komisję Rekrutacyjną) następuje najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 
rekrutacji. 

13. W procesie rekrutacji Kandydatom zostaną przyznane dodatkowe punkty za spełnianie 
następujących kryteriów: 

a. kobiety (zgodnie z zasadą równych szans) – 20 pkt.; 
b. Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” – 15 pkt. 
c. Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” aktywnie uczestniczący  

w działalności związku, którzy regularnie opłacają składki członkowskie – 10 pkt.; 
d. przedsiębiorcy, menedżerowie którzy do projektu przystąpią ze swoją Pracownicą –  

10 pkt.; 
e. przedsiębiorcy sektora MŚP – 10 pkt. 

W przypadku spełniania więcej niż jednego z powyższych kryteriów wartości punktowe sumuje 
się. Możliwa do przyznania maksymalna liczba punktów wynosi 65 pkt. 

14. Projektodawca jest zobowiązany poinformować Uczestników Projektu, najpóźniej w terminie  
3 dni roboczych od zatwierdzenia list, o wynikach rekrutacji. 

15. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia I formy wsparcia w ramach projektu każdy z Uczestników 
podpisuje umowę uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi załącznik nr 3). 

16. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc,  
o zakwalifikowaniu Uczestnika decyduje uzyskana liczba punktów w procesie rekrutacji zgodnie 
z § 5 pkt. 11. 

§ 6 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są w szczególności do: 
e) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych podczas wizyty studyjnej – 100% obecności 

(dotyczy tylko uczestników wizyty studyjnej); 
a) uczestnictwa w minimum 36 godzinach zajęć z grupowych szkoleń (80% obecności), przy 

czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników Projektu pochodzących z list 
rezerwowych; 

f) uczestnictwa we wszystkich konsultacjach indywidualnych; 
g) uczestnictwa w moderowanej dyskusji dla pracodawców i pracownic 

2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu. 
Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku 
choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem. 

3. W przypadku, gdy z powodu nieobecności Uczestnika na zajęciach, w szczególności z powodu 
nieobecności nieusprawiedliwionych, koszt tych zajęć zostanie uznany za niekwalifikowany, 
postanowienia § 4 ust. 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

4. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, które mają na celu pomiar 
wskaźników i określenie rezultatów projektu. 

5. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych  
w ramach Projektu. 
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§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których 
mowa w §3 ust.2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” 

w oparciu o wytyczne i zasady Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca". 
4. W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” 

zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 
5. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej instytucji. 
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2019 r. 

 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
Załącznik nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
Załącznik nr 3 Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie 
 
 


