
 

REGULAMIN 

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania Programu pod nazwą          
„Mama-Warszawianka na rynku na pracy. Wygrajmy z COVIDEM.” 

§ 1  
Informacje ogólne o Programie 

 
1.Program “Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM” (dalej „Program”) to           
Program dla kobiet-matek zamieszkałych w Warszawie, które chcą powrócić na rynek pracy po urlopie              
macierzyńskim lub wychowawczym oraz mamy które straciły pracę lub obawiają się utraty pracy w              
związku z epidemią COVID19.  
 
2.Program składa się z następujących elementów: 
 

a. ETAP 1 - Ogólny rozwój osobistych predyspozycji i wzmacniania siebie - zakłada            
spotkanie wprowadzające online dla wszystkich uczestniczek oraz udział w 4 webinarach           
wiedzowych (4 dni szkoleniowe) w październiku 2020 r. na tematy takie jak: jak mówić o               
sobie dobrze, o kompetencjach jakie zyskujesz dzięki macierzyństwu czy jak odkryć swoje            
mocne strony.  

b. ETAP 2- Moja ścieżka na rynku pracy - praca na etacie lub własna firma –               
zakłada udział w webinarze, który ma ułatwić wybór ścieżki “Praca odNowa” lub “Własny             
biznes”. Po szkoleniu uczestniczka musi zdecydować się na wybór jednej z dostępnych            
ścieżek. Spotkanie odbędzie się w listopadzie 2020, potrwa 1 dzień szkoleniowy (3h). 

c. ETAP 3 - Mój wybór: Praca odNowa lub Własna firma – webinary dla uczestniczek,              
które są podzielone wg wybranej ścieżki. Dla uczestniczek, które wybiorą “Praca odNowa”            
przewidziano 2 szkolenia w listopadzie 2020 (każdy po 4h) oraz 1,5 godzinne konsultacje             
dla każdej z uczestniczek z ekspertami z różnych dziedzin, które będą udzielane w terminie              
listopad-grudzień 2020. Dla uczestniczek, które wybiorą ścieżkę “Własna firma”         
przygotowano 5 webinarów (każdy po 4 h), które odbędą się w listopadzie oraz 1 godzinę               
konsultacji dla każdej z uczestniczek z ekspertami z różnych dziedzin, które będą udzielane             
w terminie listopad-grudzień 2020. 

 
3. Organizatorem Programu jest Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy pl.            
Bankowym ⅗, 00-144 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 (dalej „Organizator”) w           
partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie przy ul.          
Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji          
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej          
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy           
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadająca NIP: 9512365241 (dalej           
„Partner”). 
 
4. Organizator i Partner nie wspierają biznesów niezgodnych z prawem, związanych  
z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz innych używek, a także             
nastawionych na działania o charakterze bezprawnym, obraźliwym, dyskryminacyjnym lub         
rasistowskim. W przypadku, gdy w trakcie Programu okaże się, że uczestnik Programu rozwija pomysł              
na firmę o charakterze określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Organizator ma prawo do              
natychmiastowego wykluczenia uczestnika z Programu. 

 
§ 2  

Cel i adresaci Programu 
1. Celem Programu jest wsparcie szkoleniowo-mentoringowe mające na celu wzrost kompetencji          
zawodowych do prowadzenia własnej firmy lub znalezienia nowej pracy przez kobiety powracające na             
rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym lub w związku z utratą pracy przez              
epidemię COVID-19.  



 
2. Adresatami Programu są kobiety-matki, które chcą powrócić na rynek pracy po urlopie            
macierzyńskim lub wychowawczym oraz matki które straciły pracę lub obawiają się utraty pracy w              
związku z epidemią COVID19.  
 

 

§ 3  
Zasady uczestnictwa w Programie i procedura aplikacyjna 

 
1. Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie, kobiety, mieszkające i zameldowane w          
Warszawie, które chcą powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz             
mamy które straciły pracę lub obawiają się utraty pracy w związku z epidemią COVID19 
 
2. Zgłoszenie do udziału w Programie będzie możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie             
formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej:      
www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. Formularze zgłoszeniowe przesłane w jakikolwiek inny sposób        
nie będą rozpatrywane. 
 
3. Formularz zgłoszeniowy, poza obowiązkiem podania wyszczególnionych w nim informacji i danych          
osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, przewiduje obowiązek udzielenia odpowiedzi na         
pytania konkursowe, między innymi: miejsce zamieszkania, „jaki jest Twój obecny status           
zawodowy?”, „w jakiej branży pracowałaś?”, „co mnie bardziej interesuje w tej chwili?”, motywację do              
wzięcia udziału w programie, „w jakich obszarach szukasz wsparcia?”.  
 
4. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim. 
 
5. Aby wysłać formularz zgłoszeniowy należy zaakceptować Regulamin Programu oraz Politykę          
Prywatności. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem          
zgody na nieodpłatne wykorzystywanie (w całości lub w części) przez Organizatora i Partnera             
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem postanowień  
§ 7 Regulaminu. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy               
publikacji związane z Programem. 
 
6. Zgłaszająca osoba ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych  
w formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w formularzu jakichkolwiek treści  
o charakterze bezprawnym. 
 
7. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w formularzu           
zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności. 

8. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane w terminie od 21.09.2020 r. do 11.10.2020 r. 

9. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 8 nie będą rozpatrywane. 

10. Wyboru uczestników Programu dokonuje powołana przez Organizatora i Partnera komisja           
konkursowa, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Regulaminu. 

11. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,                 
w związku z udziałem w Programie, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie            
i rozpowszechnianie jej/jego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z jej/jego            
osobą w materiałach informacyjnych, służących realizacji Programu, Organizatora oraz Partnera, w           
tym raportowaniu, monitorowaniu i ewaluacji, a także nie będzie z tego tytułu wnosił/a żadnych              
roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy             
publikacji związanych z działalnością Organizatora i Partnera, w szczególności: na plakatach, w            
ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach, czasopismach         
oraz w Internecie. Uczestnik jednocześnie wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych            
osobowych w postaci imienia, nazwiska, wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu) na zasadach              

http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/


wskazanych powyżej zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Cofnięcie przez            
uczestnika ww. zgód jest równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z Programu. 

 

§ 4  
Procedura oceny i wyboru zgłoszeń 

 
1. Wybór uczestników Programu nastąpi spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń on-line.  

2. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń, dokonanej przez przedstawicieli Organizatora i Partnera,           
zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez komisję konkursową. 

3. Decyzje komisji będą zapadały zwykłą większością głosów. 

4. Komisja konkursowa dokona wyboru 80 uczestników Programu do dnia 13.10.2020 r. Informacje  
o zakwalifikowaniu się do Programu będą wysyłane mailowo na adres podany w formularzu             
zgłoszeniowym. 
 
5. Komisja konkursowa ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę takie kryteria jak: płeć, zamieszkanie w              
Warszawie (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), oraz poniższe kryteria  
fakultatywne (nieobowiązkowe): 

- status kobiety-matki powracającej z urlopu wychowawczego/macierzyńskiego (uczestnik jest        
pierwszy w kolejności przyjęcia do Programu, może otrzymać od 0 do 4 punktów); 

- utrata pracy powodu epidemii COVID-19 (uczestnik może otrzymać od 0 do 2 punktów); 
- pozostawanie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (uczestnik może otrzymać od 0 do 1              

punktu); 
- zatrudnienie u pracodawcy uczestniczącym w programie outplacementowym (uczestnik może 

otrzymać od 0 do 1 punktu);  
- status osoby niepełnosprawnej (uczestnik może otrzymać od 0 do 1 punktu);  
- status matki samotnie wychowującej dziecko (uczestnik może otrzymać od 0 do 1 punktu);  
- pochodzenie z Ukrainy, Białorusi, Litwy (sąsiednich krajów wschodnich) (uczestnik może 

otrzymać od 0 do 1 punktu). 
 

6. Przed rozpoczęciem Programu uczestniczka Programu zawrze z Fundacją Przedsiębiorczych Kobiet         
umowę uczestnictwa w Programie, w której określone zostaną zobowiązania stron, a niniejszy           
Regulamin będzie stanowił jej integralną część. Zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu             
poprzedzającym, jest warunkiem uczestnictwa w Programie.  

 

§ 5  
Przebieg Programu 

 
1. Program będzie trwał od 21.09.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. W ramach Programu, każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczyć w trzech modułach              
opisanych szczegółowo w § 1 ust. 2 Regulaminu. Terminy wszystkich spotkań w Programie zostaną              
przesłane uczestnikom po przyjęciu do Programu. Organizator będzie kontaktował się z           
uczestnikiem/uczestniczką za pomocą adresu mailowego wskazanego w formularzu zgłoszeniowym. 
 
3. Uczestnicy Programu są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach w ramach           
Programu.  

4. Program zostanie rozpoczęty webinarem wprowadzającym do projektu, a zakończony webinarem 
podsumowującym i kończącym program, w czasie której przedstawione zostaną wyniki Programu. 

 
 

§ 6 
Warunki finansowe 



 
1. Program jest finansowany ze środków m.st. Warszawa. 

2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. 

§ 7 
 Poufność 

 
1. Organizator oraz komisja konkursowa są zobowiązani do zachowania poufności informacji          
dotyczących projektów biznesowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (dalej „Informacje         
poufne”), a także danych osobowych zgłaszających. 
 
2. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywało przez okres 3 lat od daty             
otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z wyłączeniem przypadków,        
kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują Informacji poufnych, które: 
 
a. w chwili ujawnienia przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu były publicznie znane lub              
zostały uzyskane przez Organizatora bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania          
poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej, 
b. po ujawnieniu przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu, zostały ogłoszone lub w inny             
sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania           
poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej, 
c. poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie osoby zgłaszającej lub uczestnika Programu zostały           
wyłączone z obowiązku zachowania poufności. 
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 
a. podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji do Programu i zamieszczenia ich  
w materiałach informacyjnych, 
b. przetwarzania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz innych danych w ramach            
Programu i wykorzystywania tych danych w formie anonimowych zestawień, 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin jest dostępny na www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. 

2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem należy do kompetencji właściwych organów          
Organizatora we współpracy z komisją konkursową. 
 
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające          
przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,  
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły wyższej. 
 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2020 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu             
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg  
i organizację Programu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony           
internetowej www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. 

 

http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/

