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ZASADY  PRZYZNAWANIA  DODATKU  RELOKACYJNEGO 

 

 w ramach projektu pt. PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 

 
§ 1 

Pomoc w formie dodatku relokacyjnego udzielana jest na podstawie: 

1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015, 

poz. 149), 

2. kodeksu cywilnego, 

3. niniejszych zasad 

§ 2 

1. Przyznanie i realizacja dodatku relokacyjnego w związku z podjęciem poza miejscem 

dotychczasowego    zamieszkania    zatrudnienia  następuje na wniosek uczestniczki projektu  

PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA. 

2. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia złożenia w Fundacji ECO-INNOVA. Uczestnik 

projektu zostaje  pisemnie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń przez  komisję  składającą się z przedstawicieli 

Partnerów projektu: Fundacji ECO-INNOVA  i Imperia Med. Sp. z o.o. Partnerstwo reprezentuje 

Zarząd Fundacji ECO-INNOVA. 

4. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Zarząd Fundacji 

wyznacza wnioskodawcy co najmniej 3–dniowy termin na jego uzupełnienie.  Wniosek  

nieuzupełniony  we  wskazanym  terminie   pozostaje   bez rozpatrzenia. 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaje wyznaczony termin podpisania umowy w 

zakresie dodatku relokacyjnego dla uczestniczki projektu podejmującej zatrudnienie. 

§ 3 

1. Przyznanie  dodatku  relokacyjnego   jest  uwarunkowane podjęciem  zatrudnienia w co najmniej 

1/2 wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  poza miejscem 

stałego zamieszkania oraz łącznym spełnieniem następujących warunków: 

1) odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gosp. wynosi co najmniej 50 km lub czas 

dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu 

zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3h dziennie, 

2) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową (umowa 

zlecenie , umowa o dzieło w formie umowy cywilno- prawnej)  przez okres co 

najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie 
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prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia uzyskania wpisu do 

CEIDG; 

2. Weryfikacja spełnienia warunków, wskazanych dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i 

dokumentów przedkładanych przez Uczestniczkę projektu. 

3. Uczestniczka projektu, której przyznany będzie  dodatek relokacyjny jest zobowiązana w 

terminie: 

a) do 30 dni od dnia przyznania dodatku relokacyjnego  dostarczyć do Fundacji ECO-INNOVA (Fundacja)  

dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i 

spełnienie warunku  z ust.1 pkt.1); 

 b) do 7 dni,  odpowiednio od  dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania 

wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

lub działalności gospodarczej, przedstawić Fundacji oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym 

mowa w ust.1 pkt. 2); 

c) do 8 m-cy od dnia otrzymania dodatku relokacyjnego udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, 

wykonywanie innej pracy zarobkowej przez okres 6m-cy lub do 14m-cy od dnia otrzymania środków na 

zasiedlenie udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12m-cy. Dokumentami  

potwierdzającymi  ww.  zatrudnienie,  : 

 zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganym wynagrodzeniu, 

 kserokopia świadectwa pracy oraz umowy o pracę, 

 kopia deklaracji ZUS P DRA wraz z kopiami dowodów wpłaty, 

 kopia listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez zatrudnioną; 

d) dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być przekazane za  pośrednictwem  

operatora  pocztowego  w  rozumieniu  przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Fundacji ECO-INNOVA: office@eco-innova.pl  

 

           § 4 

1. Środki finansowe przyznane w ramach dodatku relokacyjnego przeznacza się na pokrycie kosztów  

zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, dla czterech uczestniczek projektu. 

2. Wysokość środków przyznanych w ramach dodatku relokacyjnego wynosi 7500,00 zł (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych) dla jednej uczestniczki. 

3. Środki finansowe są wypłacone jednorazowo na wskazany rachunek bankowy którego 

właścicielem jest uczestniczka projektu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i wydania 

dodatku relokacyjnego lub gotówką do rąk własnych Uczestniczki projektu. 

          § 5 

1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przekazane za  pośrednictwem  

operatora  pocztowego  w  rozumieniu  przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Fundacji ECO-INNOVA: office@eco-innova.pl . 
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2. W przypadku niewywiązania się  z ww.  obowiązków opisanych w niniejszych Zasadach Przyznawania 

Dodatku Relokacyjnego  kwota  dodatku relokacyjnego  podlega zwrotowi: 

 w całości, w terminie 14 dni od doręczenia wezwania Fundacji ECO-INNOVA – w przypadku 

niewywiązania się z obowiązków zawartych   w § 3 ust. 1 i 2; 

 proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, w terminie 

14 dni od doręczenia wezwania Fundacji ECO-INNOVA –  w przypadku  niewywiązania  się  z 

obowiązku  zawartego  w §  3 ust. 3. 

 

§ 6 

W przypadku gdy Uczestniczka projektu odbywająca staż w ramach projektu, zrezygnowała ze stażu z 

powodu podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania i spełnia warunki określone w Par.3 

niniejszych Zasad, może starać się o przyznanie dodatku relokacyjnego, pod warunkiem zwrotu  

wypłaconego stypendium stażowego wraz z odprowadzonymi przez Beneficjenta składami ZUS na 

ubezpieczenie społeczne przed wypłaceniem dodatku relokacyjnego. Jeżeli nie posiada środków 

finansowych na zwrot wypłaconego stypendium stażowego,  w takim przypadku, Uczestniczka jest 

zobowiązana wyrazić zgodę na potrącenie z kwoty przyznanego dodatku relokacyjnego, kwoty 

wypłaconego stypendium stażowego wraz odprowadzonymi przez Beneficjenta składami ZUS na 

ubezpieczenie społeczne. 

 

                                                                                       § 7 

Niniejsze Zasady przyznawania dodatku relokacyjnego obowiązują w okresie realizacji projektu od 

01.12.2016 do 31.12.2018., i mogą ulec zmianie, o czym Uczestniczki projektu będą niezwłocznie 

poinformowane. 

 

                                                    Zarząd Fundacji ECO-INNOVA 

 

 

 

Obowiązujące załączniki: 

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego 

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące odległości lub czasu dojazdu do miejsca zatrudnienia w związku 

z podjęciem zatrudnienia  poza miejscem zamieszkania 

 

 


