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Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 TAK  NIE  

Osoba uboga lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 
TAK  NIE  

Osoba lub rodzina korzystająca z  
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa TAK  NIE  

Osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych2 TAK  NIE  

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy   
*Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy. 
 

Tak  Nie  

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, które nie są 
zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy. 
*Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające status osoby. 

Tak  Nie  

W tym długotrwale bezrobotny 
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na 
rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  

Bierny zawodowo 
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem 
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

*Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające status osoby. 

Tak  Nie  

W tym osoba ucząca się Tak  Nie  
Osobą uboga pracująca – zatrudniona na umowach krótkoterminowych lub 
pracująca w ramach umów cywilno-prawnych 
umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, 
zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 
Osoba uboga – której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego  wynagrodzenia za 
pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu 

Tak  Nie  

                                                           
1 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a)osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b)osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c)osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d)osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 
e)osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 
f)osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g)członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 
h)osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i)osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
j)osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k)osoby korzystające z PO PŻ. 
2 Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych 
zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. 

Obszar rewitalizacji może być gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą 

wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), 
powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla 

danego obszaru rewitalizacji. 

mailto:kotakt@egsd.pl
http://www.egsd.pl/


 

 
„Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Biuro projektu: ul. Hoża 1, 60- 591 Poznań 

E-mail/ tel. kontaktowy: kotakt@egsd.pl / 61 642 94 46 

 Strona: www.egsd.pl  

 

osoba pracująca w administracji rządowej  

osoba pracująca w administracji samorządowej  

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

osoba pracująca w mikro/małym lub średnim przedsiębiorstwie  
osoba pracująca w organizacji pozarządowej  
osoba prowadząca działalność na własny rachunek  
inne  

Zatrudniony w:  
Należy podać nazwę przedsiębiorstwa / instytucji, w 
której uczestnik jest zatrudniony 

 

Wykonywany zawód:  

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej grupy docelowej) 

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości 
narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, 
tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub 
osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 
penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne 
przeludnienie). 

Tak  Nie  

Osoba z niepełnosprawnościami 
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:  
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,  
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,  
- orzeczenie o niezdolności do pracy,  
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,  
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,  
- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),  
- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.  

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na 
poziomie ISCED 0. (Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

 

 

 

DATA: ___________________________  PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU: ___________________________________ 

 

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po stronie Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, Europejska Grupa 

Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Potwierdzam poprawność i aktualność 

przedstawionych danych. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I OŚWIADCZENIE O 

KWALIFIKOWALNOŚCI 
Ja niżej podpisany/a 
 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Pesel: 
 

 

 

 

1) Deklaruję z własnej inicjatywy uczestnictwo w projekcie pt. „Kierunek - integracja i aktywizacja” nr 

RPWP.07.01.02-30-0041/19 realizowanym przez Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o. 

z siedziba we Wrocławiu, ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław. 

 

2) Oświadczam, że w dniu złożenia dokumentów aplikacyjnych, spełniam kryteria kwalifikowalności 

uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj.: 

a) jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata 

b) jestem osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub ubogą pracującą 

c) zamieszkuję na terenie województwa wielkopolskiego 

 

4) Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie „Kierunek – integracja i 

aktywizacja”, akceptuję jego wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w 

nim postanowień. 

 

5) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się na początku, w trakcie i 

po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

6) Oświadczam, że zostałam poinformowana, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

7) W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Europejskiej Grupie 

Szkoleniowo-Doradczej Sp. z o.o. dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na 

temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

 

8) Jestem świadoma, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

skutkującego po stronie Europejskiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej Sp. z o.o. obowiązkiem zwrotu 

środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, Europejska Grupa 

Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze 

cywilnoprawnej. 

 

9) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy. 

  

 

 

______________________________________                                      ________________________ 

 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU                                           MIEJCOWOŚĆ I DATA   
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-
0041/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-
2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 na podstawie: 

1) W odniesieniu do zbioru „Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320), zwanym dalej rozporządzeniem 
1303/2013, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dniam 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. 
U. UE. L. 2013. 347. 470), zwanym dalej rozporządzeniem 1304/2013, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. 
zm.) zwaną dalej ustawa wdrożeniową. 

2) W odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”: 

a) rozporządzenia 1303/2013, 

b) rozporządzenia 1304/2013, 

c) ustawy wdrożeniowej, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 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 (Dz. U. UE. L. 2014.286.1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu nr RPWP.07.01.02-30-
0041/19, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,  

mailto:kotakt@egsd.pl
http://www.egsd.pl/


 

 
„Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Biuro projektu: ul. Hoża 1, 60- 591 Poznań 

E-mail/ tel. kontaktowy: kotakt@egsd.pl / 61 642 94 46 

 Strona: www.egsd.pl  

 

 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt – Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o., ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław oraz 
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Fundacja Dar Edukacji, ul. 
Zgierska 73, 91-463 Łódź. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy. 

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem okresu archiwizacji przewidzianego 
przepisami prawa. 

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej, odpowiednio: 

a) inspektor.ochrony@umww.pl - w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 

b) iod@miir.gov.pl - w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

 

 

_______________________________________                               ________________________ 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU3                                    MIEJCOWOŚĆ I DATA  

 

                                                           
3 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 
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UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

 

Zawarta w Poznaniu w dniu ........................ pomiędzy: 

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. reprezentowaną przez Roberta Śliwińskiego – Prezesa 

Zarządu, z siedzibą przy ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław, NIP: 7792424008, REGON: 302808079, realizującym 

w województwie wielkopolskim projekt pt.: „Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19 

realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja – 

projekty konkursowe, zwanym w dalszej części umowy ,,Beneficjentem” 

 

a 

 

Imię i nazwisko: ……………………………..……………………………………………………….. 

 

 

Adres zamieszkania: ………………….……………………...……………………………………. 

 

 

PESEL: ………..…………………………………,  

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu” 

 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „„Kierunek - integracja i 

aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

1. Beneficjent realizuje projekt „Kierunek – integracja i aktywizacja” w okresie od 01/09/2021 do 28/02/2023. 

2. W ramach projektu, Beneficjent zapewnia wsparcie w ramach następującej ścieżki, a Uczestnicy Projektu są 

zobowiązani do przystąpienia do każdego etapu zaplanowanego wsparcia: 

1) Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie umów na wzór kontraktu socjalnego – 
100UP x 4H (400h) i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego; dla os. odbywających staż 40UP x 
4spotkania x2H (320H) oraz os. nie odbywających stażu 60UP x 3spotkania x 2H (360H). 

2) Trening umiejętności społecznych i obywatelskich dla 100 UP – Warsztaty społeczne grupowe (12h/GR 
10os.;2 spotk.), Poradnictwo psycho-społeczne indywidualne (od 2H do 4H na 1UP, Poradnictwo 
obywatelskie/prawne/mediacje rodzinne (4 H na 1 UP) 

3) Trener zatrudnienia wspieranego 360H dla 10OzN (9 mc x 4h/m-c/UP) 
4) Trening umiejętności zawodowych – zajęcia indywidualne (1UP*2H) oraz zajęcia grupowe (10GR*12H) 

doradztwo zawodowe dla 100 UP 
5) Kursy/szkolenia podnoszące umiejętności, kompetencje i kwalifikacje dla 90 UP 
6) Staże zawodowe 3 miesięczne dla 40 UP.  
7) Pośrednictwo pracy - 360 godz. pracy pośrednika pracy (4h/UP).  

 

§ 3 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone. 

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie 

których została zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu wymienionym w § 2 pkt 2 oraz do 

potwierdzenia swojej obecności na liście obecności, wymagane mi. 80% obecności, 

- rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, 

- pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, przedstawienia dokumentu potwierdzającego wystąpienia 
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określonych okoliczności oraz pisemnej deklaracji nadrobienia we własnym zakresie opuszczonych godzin 

szkoleniowych, 

- wypełniania testów monitorujących prowadzonych w ramach projektu, 

-  przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w przypadku kursów zawodowych, 

- pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

4. W przypadku podjęcia przez Uczestnika projektu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej 

lub samozatrudnienia Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 5 dni Beneficjentowi dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją projektu, określone są w 

Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj. 28 lutego 

2023 roku. 

2. Uczestnik Projektu uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy, na warunkach określonych w 

Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach i następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Beneficjenta. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej w przypadku 

naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

4. Każdy Uczestnik zobligowany jest do uczestniczenia w min. 80% zajęć.  

5. W przypadku kursów zawodowych spełnienie wymogu uczestnictwa w min. 80% zajęć jest niezbędne do 

przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu. Zajęcia opuszczone muszą zostać 

usprawiedliwione. Absencja wyższa niż 20% wiąże się z możliwością niedopuszczenia Uczestniczki do egzaminu 

zewnętrznego oraz zwrotem przez Uczestnika kosztów poniesionych przez Beneficjenta, w wysokości 

udzielonego wsparcia.  

6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od Uczestnika 

Projektu) Uczestnik Projektu może zostać wezwana w trybie natychmiastowym do zwrotu 100% wartości 

udzielanego wsparcia. 

7. Wszystkim Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu. 

 

§6 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo 

polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich. 

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej 

zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję 

wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za 

doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy 

wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta 

 

§7 

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

 

 

 

 

…………………………………………………                                         ………………………………………………….. 

Beneficjent       Uczestnik Projektu 
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UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

 

Zawarta w Poznaniu w dniu ........................ pomiędzy: 

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. reprezentowaną przez Roberta Śliwińskiego – Prezesa 

Zarządu, z siedzibą przy ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław, NIP: 7792424008, REGON: 302808079, realizującym 

w województwie wielkopolskim projekt pt.: „Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19 

realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja – 

projekty konkursowe, zwanym w dalszej części umowy ,,Beneficjentem” 

 

a 

 

Imię i nazwisko: ……………………………..……………………………………………………….. 

 

 

Adres zamieszkania: ………………….……………………...……………………………………. 

 

 

PESEL: ………..…………………………………,  

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu” 

 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „„Kierunek - integracja i 

aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

1. Beneficjent realizuje projekt „Kierunek – integracja i aktywizacja” w okresie od 01/09/2021 do 28/02/2023. 

2. W ramach projektu, Beneficjent zapewnia wsparcie w ramach następującej ścieżki, a Uczestnicy Projektu są 

zobowiązani do przystąpienia do każdego etapu zaplanowanego wsparcia: 

1) Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie umów na wzór kontraktu socjalnego – 
100UP x 4H (400h) i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego; dla os. odbywających staż 40UP x 
4spotkania x2H (320H) oraz os. nie odbywających stażu 60UP x 3spotkania x 2H (360H). 

2) Trening umiejętności społecznych i obywatelskich dla 100 UP – Warsztaty społeczne grupowe (12h/GR 
10os.;2 spotk.), Poradnictwo psycho-społeczne indywidualne (od 2H do 4H na 1UP, Poradnictwo 
obywatelskie/prawne/mediacje rodzinne (4 H na 1 UP) 

3) Trener zatrudnienia wspieranego 360H dla 10OzN (9 mc x 4h/m-c/UP) 
4) Trening umiejętności zawodowych – zajęcia indywidualne (1UP*2H) oraz zajęcia grupowe (10GR*12H) 

doradztwo zawodowe dla 100 UP 
5) Kursy/szkolenia podnoszące umiejętności, kompetencje i kwalifikacje dla 90 UP 
6) Staże zawodowe 3 miesięczne dla 40 UP.  
7) Pośrednictwo pracy - 360 godz. pracy pośrednika pracy (4h/UP).  

 

§ 3 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone. 

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie 

których została zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu wymienionym w § 2 pkt 2 oraz do 

potwierdzenia swojej obecności na liście obecności, wymagane mi. 80% obecności, 

- rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, 

- pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, przedstawienia dokumentu potwierdzającego wystąpienia 
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określonych okoliczności oraz pisemnej deklaracji nadrobienia we własnym zakresie opuszczonych godzin 

szkoleniowych, 

- wypełniania testów monitorujących prowadzonych w ramach projektu, 

-  przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w przypadku kursów zawodowych, 

- pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

4. W przypadku podjęcia przez Uczestnika projektu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej 

lub samozatrudnienia Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 5 dni Beneficjentowi dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją projektu, określone są w 

Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj. 28 lutego 

2023 roku. 

2. Uczestnik Projektu uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy, na warunkach określonych w 

Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach i następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Beneficjenta. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej w przypadku 

naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

4. Każdy Uczestnik zobligowany jest do uczestniczenia w min. 80% zajęć.  

5. W przypadku kursów zawodowych spełnienie wymogu uczestnictwa w min. 80% zajęć jest niezbędne do 

przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu. Zajęcia opuszczone muszą zostać 

usprawiedliwione. Absencja wyższa niż 20% wiąże się z możliwością niedopuszczenia Uczestniczki do egzaminu 

zewnętrznego oraz zwrotem przez Uczestnika kosztów poniesionych przez Beneficjenta, w wysokości 

udzielonego wsparcia.  

6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od Uczestnika 

Projektu) Uczestnik Projektu może zostać wezwana w trybie natychmiastowym do zwrotu 100% wartości 

udzielanego wsparcia. 

7. Wszystkim Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu. 

 

§6 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo 

polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich. 

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej 

zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję 

wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za 

doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy 

wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta 

 

§7 

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

 

 

 

 

…………………………………………………                                         ………………………………………………….. 

Beneficjent       Uczestnik Projektu 
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„Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Biuro projektu: ul. Hoża 1, 60- 591 Poznań 

E-mail/ tel. kontaktowy: kotakt@egsd.pl / 61 642 94 46 

 Strona: www.egsd.pl  

 

 

ZGODA UCZESTNIKA/CZKI NA STACJONARNE FORMY WSPARCIA 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

 

Deklaruję z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w stacjonarnych formach wsparcia w czasie 

zagrożenia epidemicznego w ramach projektu pt. „Kierunek - integracja i aktywizacja” nr 

RPWP.07.01.02-30-0041/19 realizowanym przez Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o. 

z siedziba we Wrocławiu, ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do stosowania Wytycznych służb sanitarnych.  

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

. 

                       (podpis) 
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