
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"PRACA BEZ GRANIC"

zawarta w dniu ......................... w ....................... pomiędzy: 

Fundacją „Manufaktura Inicjatyw”, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405,
406,  prowadzącą  działalność  na  podstawie  wpisu  KRS  0000360603,  REGON:  021306665,  NIP:
8943003306, reprezentowaną przez Marcina Romanowskiego – Prezesa Zarządu,  zwaną w dalszej
części niniejszej umowy Realizatorem Projektu

a

Panią/Panem ......................................................................................................  zamieszkałym/ą
w  .........................................................................................................  legitymującym/ą  się
dokumentem………………………  o  serii  i  numerze  .................................................   PESEL:
………………………………………………………./nie  dotyczy,  zwanym/ą  w  dalszej  części  niniejszej  umowy
Uczestnikiem.

§1

1. Realizator  Projektu  oświadcza,  że  realizuje  projekt  „Praca  bez  granic”  (dalej:  Projekt),
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020,  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  i  budżetu  państwa,  Działanie  8.2  „Wsparcie  osób  poszukujących
pracy”

2. Strony  oświadczają,  że  Uczestnik/Uczestniczka  został/a  zakwalifikowany  do  bezpłatnego
udziału w Projekcie.

3. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w  Projekcie  "Praca  bez  granic"  (dalej:  Regulamin)  i  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu oraz zaleceń Realizatora Projektu.

§2

1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do1:

a) uczestnictwa w indywidualnych sesjach z Doradcą zawodowym, w wymiarze 4 godzin.
Obowiązkowa frekwencja 80% 

b) uczestnictwa w warsztatach technik aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 12
godzin (2 dni x 6 godzin). Obowiązkowa frekwencja 80%

c) uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym w wymiarze 2 h.
Obowiązkowa frekwencja 80%

d) pozostawania w kontakcie z  pośrednikiem pracy i  uczestniczenia w indywidualnych
spotkaniach  z  pośrednikiem  pracy  w  wymiarze  średnio  15  h,  poprzez  osobiste
spotkania, mailowo i telefonicznie,

1 Należy wykreślić, jeśli dane formy wsparcia nie dotyczą Uczestnika



e) uczestnictwa w kursie języka polskiego na poziomie podst. A w ilości 100h. Średnio 20
spotkań (5 h x 20 dni= 100h). Kwalifikacja do odpowiedniego poziomu nauki języka
odbędzie się na podstawie testów wstępnych,

f) potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
g) każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności,
h) niezwłocznego  poinformowania  Realizatora  Projektu  o  wszelkich  zdarzeniach

mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
i) natychmiastowego  poinformowania  Realizatora  Projektu  o  zmianie  danych

kontaktowych  dotyczących:  nazwiska,  adresu  zamieszkania,  telefonu  kontaktowego
i adresu poczty elektronicznej,

j) natychmiastowego  poinformowania  Realizatora  Projektu  o  podjęciu  zatrudnienia
w  okresie  uczestnictwa  w  Projekcie  oraz  w  okresie  trzech  miesięcy  po  jego
zakończeniu;  powyższy  wymóg  dotyczy  wszystkich  form  zatrudnienia,  w  tym  w
szczególności umów o pracę, umów cywilnoprawnych (m.in. umów o dzieło i umów
zlecenia) i podjęcia/prowadzenia działalności gospodarczej,

k) dostarczania  wszelkich  wymaganych  dokumentów,  w  tym  dokumentów
potwierdzających  posiadanie  orzeczenie  o  niepełnosprawności  i  potwierdzających
zatrudnienie,

l) uczestnictwa  w  badaniach  ankietowych  w  zakresie  oceny  jakości  realizowanego
w ramach Projektu wsparcia.

2. W  przypadku  zakwalifikowania  Uczestnika  przez  Realizatora  Projektu  do  udziału  w
szkoleniach  zawodowych,  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  regularnego,  punktualnego  i
aktywnego uczestniczenia w organizowanych w ramach szkolenia zajęciach, stosując się do
postanowień odrębnej umowy szkoleniowej.

3. W  przypadku  zakwalifikowania  Uczestnika  przez  Realizatora  Projektu  do  odbycia  stażu
zawodowego,  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  odbycia  całości  stażu  stosując  się  do
postanowień  odrębnej  umowy stażowej  oraz  zasad  obowiązujących  w zakładzie  pracy  w
którym odbywać się będzie staż.

4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu doradztwa i warsztatów oraz warunkiem
uczestnictwa w innych formach wsparcia jest obecność Uczestnika na zajęciach w wymiarze
co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć. 

§3

W trakcie uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka jest uprawniony do  otrzymania:

a) wsparcia  asystenta  języka  ukraińskiego  świadczącego  usługi  tłumaczenia  języka  i
dokumentów podczas spotkań i warsztatów

b) przetłumaczonych  na  język  ukraiński/polski  dokumentów  potwierdzających  posiadane
kwalifikacje i kompetencje zawodowe

c) wyżywienia w czasie trwania warsztatów (ciepły posiłek w dniu uczestnictwa w warsztatach),
których odbiór potwierdzi poprzez złożenie podpisu na liście,

d) stypendium szkoleniowego  oraz  zwrot  kosztów  dojazdu  zgodnie  z  Regulaminem  podczas
udziału w kursie języka polskiego

e) w przypadku  skierowania  przez  Realizatora  Projektu  do  uczestnictwie  w szkoleniu/kursie
zawodowym – stypendium szkoleniowego, przerwy kawowej, lunchu oraz zwrotu kosztów
dojazdu zgodnie z Regulaminem, umową szkoleniową i przepisami prawnymi regulującymi
zasady udzielania tej formy wsparcia,

f) w  przypadku  skierowania  przez  Realizatora  Projektu  do  odbycia  stażu  –  stypendium



stażowego  oraz  zwrot  kosztów  dojazdu,  zgodnie  z  Regulaminem,  umową  stażową  i
przepisami prawnymi regulującymi zasady udzielania tej formy wsparcia, 

g) wsparcia w postaci opieki nad dziećmi do lat 7 (grupowej lub indywidualnej), podczas trwania
szkoleń językowych i szkoleń zawodowych 

h) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i skorzystania z doradztwa, z zastrzeżeniem §2 ust. 4.,

§4

1. Rezygnacja  Uczestnika  z  uczestnictwa  w  Projekcie  wymaga  pisemnego  oświadczenia
określającego przyczyny  rezygnacji.  Rezygnacja  może być  spowodowana jedynie  ważnymi
przyczynami w szczególności podjęciem zatrudnienia w trakcie trwania Projektu lub stanem
zdrowia uniemożliwiającym dalszy udział w Projekcie.

2. Realizator  Projektu  ma  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym  i skreślenia  Uczestnika  z  listy  Uczestników  Projektu  w  przypadku
naruszenia  przez  niego  niniejszej  umowy  lub  Regulaminu  Umowy,  w  szczególności  w
przypadku przedłużającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności.

3. W  przypadku  nieuzasadnionej  rezygnacji  z  udziału  w  Projekcie  lub  skreślenia  Uczestnika
z listy Uczestników Projektu z winy Uczestnika, Realizator Projektu ma prawo dochodzić od
Uczestnika  zwrotu  kosztów  poniesionych  przez  Realizatora  Projektu  związanych
z uczestnictwem w Projekcie.

4. Realizator  wylicza  wysokość  wydatków  niekwalifikowanych  z  tytułu  nieuzasadnionej
rezygnacji  Uczestnika/Uczestniczki  z  udziału  w  projekcie,  zgodnie  z  wytycznymi  Instytucji
Pośredniczącej.

§5

1. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszelkie podane przez niego i  przekazane Realizatorowi
Projektu dane i dokumenty są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu.

2. W przypadku sporu powstałego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy właściwym do
jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Realizatora Projektu.

3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  aneksu  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

4. Załączniki do niniejszej umowy, tj.:

a) załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych osobowych

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest
dobrowolne,  jednak  ich  brak  skutkować  będzie  brakiem  możliwości  wzięcia  udziału  w
Projekcie.

6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  postanowienia
Regulaminu,  Wytyczne  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Dolnośląskiego  2014-2020  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

                 Realizator Projektu Uczestnik 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/79  z  dnia  
 27  kwietnia  2016r.   w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz w związku z realizacją/przystąpieniem
do projektu pn.  „PRACA BEZ GRANIC” nr RPDS.08.02.00-02-0008/22 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:

● w  odniesieniu  do  zbioru:  Baza  danych  związanych  z  realizowaniem  zadań  Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 -
Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego
12-14, 50-411 Wrocław;

● w  odniesieniu  do  zbioru  Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający  realizację
programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający  realizację  programów  operacyjnych,  
 e-mail: iod@miir.gov.pl;
3)  Moje  dane  osobowe  przetwarzane  są/będą  w  celu  realizacji  projektu,  w  szczególności 
 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,  kontroli,
audytu  i  sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno-promocyjnych  w  ramach  RPO  WD 
 2014 –  2020,  a  także w celach związanych z  odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz
statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. b) i c)  oraz art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO;
5)  W  zakresie  zbioru  „Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający  realizację  programów
operacyjnych”  moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

● rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  
 17  grudnia  2013r.  ustanawiającego wspólne przepisy  dotyczące Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,
Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

● rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia   
 17  grudnia  2013r.  w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

● ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

● rozporządzenia  wykonawczego  Komisji  (UE)  nr  1011/2014  z  dnia  22  września  2014r.
ustanawiającego  szczegółowe  przepisy  wykonawcze  do  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzorów  służących  
 do  przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe  przepisy  dotyczące
wymiany informacji  między beneficjentami a instytucjami  zarządzającymi,  certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi.



6)  Odbiorcami  moich  danych  osobowych  będą:  Instytucja  Pośrednicząca  RPO  WD 
 2014  –  2020,  Beneficjent,  Partner  oraz  podmioty,  które  na  zlecenie  beneficjenta  uczestniczą
w  realizacji  projektu.  Dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  świadczącym  usługi
w związku z realizacją projektu/RPO WD 2014-2020 na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 –
2020 lub beneficjenta m.in. w zakresie badań ewaluacyjnych, kontroli i audytu w ramach RPO WD
2014 – 2020, informacji i promocji projektu/RPO WD 2014-2020;
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu,
na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania
dokumentacji;
8)  Podanie danych jest  warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia,  a  odmowa ich podania jest
równoznaczna z  brakiem możliwości  udzielenia  wsparcia  w ramach projektu.  W zakresie  danych
szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże
odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup
charakteryzujących  się  przedmiotowymi  cechami,  skutkuje  brakiem  możliwości  weryfikacji
kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie;
9)  Posiadam prawo dostępu do treści  swoich danych oraz  prawo ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu.  W  tym  przypadku  nie  ma  zastosowania  prawo  do
usunięcia  danych,  ponieważ  przetwarzanie  moich  danych  jest  niezbędne  do  wywiązania  się
z  prawnego  obowiązku  wymagającego  przetwarzania  na  mocy  prawa  Unii  oraz  prawa  państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
10)  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

…………………, dnia………………………                ….………………………………….……………………………..

(miejscowość, data)                                          (Czytelny podpis uczestniczki/uczestnika projektu)
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