
REGULAMIN PROJEKTU STAŻOWEGO DLA UCHODŹCÓW i
UCHODŹCZYŃ, REALIZOWANEGO PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. i

FUNDACJĘ OCALENIE, PRZY WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI
ORGANIZACJAMI PARTNERSKIMI: STOWARZYSZENIE LABORATORIUM

DZIAŁAŃ DLA POKOJU (SALAM LAB), INTERNATIONALER BUND POLSKA
ORAZ CENTRUM WSPARCIA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK

Regulamin z dnia 5.01.2023 ze zmianami z dnia 24.01.2023

1. Projekt staży dla uchodźców i uchodźczyń realizowany jest przez IKEA Retail
Sp. z o.o. oraz Fundację Ocalenie (zwanych dalej Organizatorami), przy
współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi: Stowarzyszenie
Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab) i Internationaler Bund Polska
w Krakowie oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) w
Gdańsku.

2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych
osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans na
podjęcie stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców.

3. Projekt przewiduje 52 płatne staże dla osób z doświadczeniem uchodźczym.
Staże będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2023 roku i odbędą się
na terenie sklepów IKEA Targówek oraz IKEA Janki w Warszawie, IKEA Łódź,
IKEA Gdańsk oraz IKEA Kraków.

4. W każdym ze sklepów oferowane jest od 8 do 12 miejsc stażowych, przy
czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tych liczb w
zależności od rezultatów procesu rekrutacyjnego.

5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest znajomość
języka polskiego na poziomie minimum komunikatywnym oraz posiadanie
jednego z wymienionych poniżej statusów pobytowych.

6. Znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym oceniają
Organizatorzy oraz lokalne organizacje partnerskie.

7. Projekt skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub ubiegających się o udzielenie im ochrony
międzynarodowej na terenie Polski, pod warunkiem posiadania dostępu do
rynku pracy w Polsce, a także do osób posiadających zgodę na pobyt



tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Do rekrutacji
mogą również przystąpić osoby posiadające wizę wydaną w celu przyjazdu
ze względów humanitarnych, ważną przynajmniej do września 2023 roku.

8. Staże mogą również odbyć osoby, które posiadały statusy pobytowe
wymienione w punkcie 6, ale po 1.01.2022 uzyskały prawo stałego pobytu w
Polsce na podstawie, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 6 lit. a lub b oraz pkt
8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354
z późn. zm.).

9. Organizatorzy zastrzegają, że sytuacja prawna osób w procedurze
ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski
podlegać będzie dodatkowej weryfikacji przez Organizatorów.

a. W sytuacji, kiedy po przeprowadzonej rekrutacji nie uda się zapełnić
wszystkich miejsc stażowych, organizatorzy przewidują możliwość
zorganizowania rekrutacji uzupełniającej, otwartej dla osób z
doświadczeniem uchodźczym posiadających inny niż wymienione w
pkt 7 oraz pkt 8 tytuł pobytowy w Polsce.

10. Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy wypełnić formularz
rekrutacyjny znajdujący się na stronach internetowych Fundacji Ocalenie,
Salam Lab oraz CWII oraz zaakceptować regulamin projektu.

11. Pierwszy etap rekrutacji do projektu zostanie przeprowadzony przez
Fundację Ocalenie lub lokalne organizacje partnerskie. Organizacje
prowadzące rekrutację zastrzegają sobie prawo do kontaktu wyłącznie z
wybranymi kandydatkami i kandydatami. Wybrane osoby zostaną
zaproszone na rozmowę do siedziby Fundacji Ocalenie lub lokalnych
organizacji partnerskich. Jeżeli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli,
rozmowa odbędzie się w trybie zdalnym.

12. Kandydaci i kandydatki wybrani przez Fundację Ocalenie lub lokalne
organizacje partnerskie otrzymają link do wewnętrznej procedury
rekrutacyjnej IKEA Retail Sp. z o.o. Kolejne etapy rekrutacji zostaną
przeprowadzone przez IKEA i będą się składać z rozmowy telefonicznej oraz
spotkania na terenie sklepów IKEA biorących udział w projekcie.

13. 52 osoby wybrane do odbycia stażu w sklepach IKEA oraz spełniające
wymogi prawne, zostaną zatrudnione na okres 6 miesięcy (marzec -
sierpień 2023) na warunkach opisanych w ogłoszeniu o stażu. Integralną
częścią stażu są lekcje języka polskiego w godzinach pracy.



14. W trakcie stażu, w zależności od potrzeb, stażyści i stażystki będą mogli i
mogły korzystać z oferty Fundacji Ocalenie oraz lokalnych organizacji
partnerskich w zakresie doradztwa mentorów i mentorek kulturowych oraz
wsparcia specjalistycznego, m.in. prawnego i psychologicznego.

15. Osoby, które ukończą staż, będą mogły wziąć udział w otwartych oraz
wewnętrznych procesach rekrutacyjnych w ramach IKEA. W wyjątkowych
sytuacjach, stażyści i stażystki będą mogli i mogły brać udział w innych
procesach rekrutacyjnych w IKEA podczas trwania stażu. Odbycie stażu nie
jest gwarancją późniejszego zatrudnienia w sklepie IKEA.

16. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych opisane są w
klauzuli informacyjnej, będącej częścią formularza rekrutacyjnego.
Administratorem danych osób biorących udział w rekrutacji do sklepów
Ikea w Warszawie i Łodzi jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,
00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON:
016446315.
Administratorem danych osób biorących udział w rekrutacji do sklepu Ikea
Kraków jest Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab) z
siedzibą w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504, identyfikujące
się numerami NIP: 6772471257, REGON: 520484716
Administratorem danych osób biorących udział w rekrutacji do sklepu Ikea
Gdańsk jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok.1 , 80-866, KRS: 0000480488,
NIP: 5862288177, REGON: 221982609.
Administratorzy informują, że dane podane w formularzu rekrutacyjnym
mogą być w uzasadnionych przypadkach udostępniane wszystkim
partnerom w projekcie, czyli IKEA Retail Sp. z o.o., Fundacji Ocalenie, Salam
Lab oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, oraz ich
podwykonawcom, wymienionym w poszczególnych klauzulach
informacyjnych.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w
niniejszym Regulaminie z ważnych powodów organizacyjnych
uniemożliwiających realizację programu.



Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment”
(“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Organizatorami projektu są IKEA
Retail sp. z o.o. oraz Fundacja Ocalenie. Lokalni partnerzy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

(Gdańsk), Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju oraz Internationaler Bund Polska
(Kraków).


