
 

    

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR ……. 
 

zawarta w Bydgoszczy w dniu …….. pomiędzy: 
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, zwanym dalej „Beneficjentem” lub „Liderem Projektu”, 

reprezentowanym przez: 

- Grzegorza Grześkiewicza – Prezesa Zarządu Oddziału, 

- Roberta Lauksa – Członka Zarządu Oddziału, a  

……………………………………………………………….. 
legitymującą/-ego się numerem PESEL …………….., zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”.  
 
Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 – Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w ramach Projektu „Mobilni na rynku pracy – 

program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-
0212/15), zwanego dalej „Projektem”. Projektu współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, na 
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer ………, zawartej z Instytucją Zarządzającą. 

2. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest na zasadach określonych w Regulaminie Projektu „Mobilni na rynku pracy – 
program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-
0212/15), stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy (zwany dalej Regulaminem Projektu lub Regulaminem). 

3. Wsparcie w ramach całego Projektu udzielane będzie na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb Uczestnika, zawartej w 
Indywidualnym Planie Działania. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zrealizowania założeń określonych w 
Indywidualnym Planie Działania. 

4. Szczegółowe warunki elementów wsparcia, tj. szkolenia/kursy zawodowe, staże zagraniczne i krajowe, elementy 
mobilności ponadnarodowej, zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie w formie skierowania podpisywanego przez 
Lidera Projektu i Uczestnika Projektu. 

§ 2 – Okres obowiązywania Umowy 
1. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji Projektu, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania od 

dnia podpisania niniejszej Umowy …. maksymalnie do dnia zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z Regulaminem 
Projektu.  

2. Warunkiem wejścia niniejszej Umowy w życie jest przedłożenie zabezpieczenia w wersji zaakceptowanej przez Lidera,  
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy. Brak przedłożenia zabezpieczenia jest 
równoznaczny z rozwiązaniem niniejszej Umowy z dniem jej podpisania.  

§ 3 – Podstawowe warunki uczestnictwa w Projekcie i obowiązki Uczestnika Projektu 
1. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi kwalifikowania się do Projektu, zgodnie z 

zapisami Regulaminu Projektu, § 5. 
2. Wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika Projektu zawarte są w Regulaminie Projektu 

„Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” (WND-
POWR.04.02.00-00-0212/15), stanowiącym integralny załącznik do niniejszej Umowy. Uczestnik Projektu oświadcza, że zna 
zapisy w/w Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.  

§ 4 – Zmiana Umowy 
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian 

wynikającym z aktualizacji Regulaminu Projektu, o którym mowa w § 1, ust. 2, dla których wystarczającą formą jest 
potwierdzenie przyjęcia do wiadomości wprowadzonych zmian (za wystarczające przyjmuję się potwierdzenie w formie 
pisemnej lub elektronicznej). Ponadto Aktualizacja danych osobowych nie wymaga formy aneksu, tylko przedłożenia przez 
Uczestnika Projektu zaktualizowanego, podpisanego załącznika nr 2. 

2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na 
rzecz osoby trzeciej.  

§ 5 – Rozwiązanie Umowy 
1. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne  

z zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie i pociąga za sobą odpowiedzialność za przerwanie udziału w Projekcie, zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z 
województwa kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-0212/15).  



 

    

2. Lider Projektu ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w sytuacjach określonych w Regulaminie Projektu „Mobilni na rynku 
pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-
0212/15), zgodnie z zapisami § 13. 

§ 6 – Prawo właściwe i właściwość sądów 
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowę sporządzono w Bydgoszczy, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta 

– Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy oraz jednym dla Uczestnika Projektu.  
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony, zastrzeżeniem § 2, ust. 2. 

§ 7 – Korespondencja 
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się 

powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

Do Beneficjenta: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz 

Do Uczestnika Projektu:  

§ 8 – Załączniki 
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych 

Załącznik nr 2: Dane osobowe Uczestnika Projektu przekazane do przetwarzania 

Załącznik nr 3: Regulamin Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa 

kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-0212/15) 

 

 

Uczestnik Projektu                              Beneficjent 
 

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

(Imię i nazwisko, podpis),     (pieczęć, imię i nazwisko osoby upoważnionej   

       do podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta) 

    

  



 

    

Załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych  
z województwa kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-0212/15) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne 
dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

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. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 470), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  
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, 

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

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

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. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji 
zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER). 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt: 

 Liderowi Projektu, tj. Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 
Bydgoszcz, 

 Partnerowi krajowemu: Bydgoskiemu Klastrowi Przemysłowemu, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz,  

 Partnerowi krajowemu: Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz,  

 Partnerowi Ponadnarodowemu: Plastikářský klastr, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Czechy, 

 Partnerowi Ponadnarodowemu: Sozialpsychiatrische Initiative Paderborn e. V., Nordstraße 27, D-33102 
Paderborn, Niemcy, 



 

    

 Partnerowi Ponadnarodowemu: IZI Ltd t / a Easy Job Bridge St. 331 Paul's Street, Valletta VLT1211 Malta   
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - - (nazwa i adres ww. 
podmiotów). 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 oraz beneficjenta kontrole i audyt w 
ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 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. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 

 

                   

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

  



 

    

Załącznik nr 2: Zakres przekazanych do przetwarzania danych osobowych 

 

Dane osobowe Uczestnika Projektu przekazane do przetwarzania 

 

Lp. Nazwa Wartość 

D
an

e
 u

cz
e

st
n

ik
a

 

1 Imię   

2 Nazwisko  

3 Płeć  

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

5 PESEL  

6 Nazwa instytucji (osoby zatrudnione)  nie dotyczy 

7 Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (nie ukończona szkoła 
podstawowa) 

 podstawowe (szkoła podstawowa)  
 gimnazjalne (gimnazjum)  
 ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, 

technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła 
zawodowa)  

 policealne (szkoły policealne)  
 wyższe 

D
an

e
 k

o
n

ta
kt

o
w

e
 

8 Kraj  

9 Województwo  

10 Powiat  

11 Gmina  

12 Miejscowość  

13 Kod pocztowy  

14 Ulica  

15 Nr domu  

16 Nr lokalu  

17 Obszar  

 obszar słabo zaludniony (wiejski) – 50% ludności 
zamieszkuje obszary wiejskie 

 obszar pośredni (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% 
ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% 
ludności 

 obszar o dużej gęstości zaludnienia (miasta, centra 
miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności 
zamieszkuje obszary gęsto zaludnione 

18 Telefon kontaktowy  

19 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

D
an

e
 d

o
d

at
ko

w
e

 20 
Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji 
urzędu pracy, w tym:  

 osoba długotrwale bezrobotna  
 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu 

pracy, w tym: 
 osoba długotrwale bezrobotna  

 osoba bierna zawodowo, w tym: 
 inne 
 osoba ucząca się 
 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 osoba pracująca 

21 Wykonywany zawód nie dotyczy 



 

    

22 

Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu [można 
zaznaczyć kilka 
kategorii] 

 osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

 osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

 osoba z niepełnosprawnościami 
 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

 osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących, w tym: 
        w tym w gospodarstwie domowym 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

 Tak 
 Nie 

 osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu 

 Tak 
 Nie 

 osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

 

 

                 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

  



 

    

Załącznik nr 3: Regulamin Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa 

kujawsko-pomorskiego” (WND-POWR.04.02.00-00-0212/15) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


