REGULAMIN PROGRAMU
PAKIET RELOKACJI
Środki z pakietu relokacyjnego (dalej jako „Pakiet”) obowiązującego w Edge One Solutions sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (02-676), ul. Postępu 14B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000514404, REGON: 147368720, NIP: 7010430763, o kapitale zakładowym w wysokości 944 600,00 zł (dalej jako
„Spółka”), przysługują na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia lub rozpoczęciem
współpracy ze Spółką poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Środki z Pakietu przyznawane są na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”).
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Pakiet zostaje wprowadzony niniejszym Regulaminem i obowiązuje od września 2017 r. do czasu jego
odwołania.
Beneficjentem Pakietu może być osoba fizyczna zatrudniona przez Spółkę na umowę o pracę w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) lub umowę o
współpracę, po dniu 1 września 2017 r.
Beneficjent może ubiegać się o otrzymanie wsparcia w ramach Pakietu w terminie 3 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o pracę lub współpracę ze Spółką, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej.
Warunkiem przyznania środków z Pakietu jest odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania do
miejsca świadczenia pracy na rzecz Spółki w wymiarze min. 100 km w linii prostej lub gdy czas dojazdu do tej
miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie 3 godziny dziennie.
Kwota dofinansowania w ramach Pakietu wynosi maksymalnie 5.000,00 zł netto.
Środki pochodzące z Pakietu mogą być wykorzystane wyłącznie w celu:
a. pokrycia kosztów firmy transportowej poniesionych w związku z relokacją,
b. pokrycia kosztów pomocy w znalezieniu lokum w nowej lokalizacji,
c. pokrycia kosztów najmu lokalu mieszkalnego za pierwszy miesiąc relokacji.
Środki z Pakietu zostaną przekazane Beneficjentowi na zasadach refundacji.
W celu otrzymania zwrotu środków poniesionych na cele określone w ust. 6 powyżej, Beneficjent przedłoży w
Dziale Kadr Spółki:
a. faktury VAT za poniesione wydatki,
b. kopię umowy najmu lokalu mieszkalnego w nowej lokalizacji,
c. oświadczenie o miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy miejsce zamieszkania jest inne niż adres
zameldowania,
d. oświadczenie o miejscu świadczenia pracy, w przypadku, gdy miejsce świadczenia pracy jest inne niż
adres Spółki,
e. oświadczenie Beneficjenta o zobowiązaniu do zwrotu wsparcia z Pakietu w przypadku, gdy stosunek
pracy lub współpracy ustanie z przyczyny leżącej po stronie Beneficjenta przed upływem 12 miesięcy
od podjęcia zatrudnienia/współpracy.
Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach Pakietu jest złożenie wniosku do Działu Kadr Spółki do ostatniego
dnia miesiąca, za który Beneficjent chce otrzymać wsparcie w ramach Pakietu.
Ocena wniosku przez Dział Kadr Spółki nastąpi w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia
kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku Beneficjent zostanie poinformowany na piśmie.
Wypłata środków w ramach Pakietu następuje wyłącznie w formie przelewu na osobisty rachunek bankowy
wskazany przez Beneficjenta we wniosku o przyznanie środków z Pakietu.
Środki w ramach Pakietu będą przyznawane do wyczerpania posiadanych środków przeznaczonych na tę
formę wsparcia w budżecie Spółki.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego przed upływem 6 miesięcy od dnia
zawarcia stosunku pracy/współpracy, w drodze:
a. wypowiedzenia,
b. za porozumieniem Stron,
które nastąpiło z inicjatywy albo z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, Beneficjent zobowiązany jest do
zwrotu całości środków przekazanych mu w ramach Pakietu. Termin oraz sposób zwrotu zostaną określone na
wezwaniu Spółki.
Spółka zastrzega sobie prawo żądania dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych
oświadczeń oraz danych zawartych we wniosku.
Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
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