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UMOWA UCZESTNICTWA NR ………….. 
w projekcie „RESKILLING - nowe zadanie dla firm z sektora MSP z branży usług opiekuńczych” (faza testowania) 

 
zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………… r. pomiędzy: 
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, zwanym dalej 

„Beneficjentem” w imieniu którego działają: 

- ……………………… – ………………………… 

- ……………………… – ………………………… 

……………………….., ………………… zwanym dalej „Przedsiębiorstwem” lub „Uczestnikiem Projektu” reprezentowanym przez: 

- ……………………… – ………………………… 
 

§ 1 – Przedmiot Umowy 
1. Umowę zawiera się w związku z udziałem w projekcie „RESKILLING - nowe zadanie dla firm z sektora MSP z branży 

usług opiekuńczych” zwanym dalej „Projektem”. Umowa dotyczy uczestnictwa w fazie 2 projektu, tj. w fazie 
testowania. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer 
POWR.04.03.00-00-0003/19. 

2. Uczestnictwo w Projekcie w fazie 2 ma na celu zweryfikowanie poprawności działania wypracowanych w Projekcie 
rozwiązań, których celem jest zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców z branży usług opiekuńczych i 
rehabilitacyjnych procesem reskillingu prowadzącego do przystosowania kompetencji pracowników do zmian 
technologicznych. 

3. Wsparciem w ramach Projektu objęte zostanie Przedsiębiorstwo oraz delegowani pracownicy przedsiębiorstwa 
(zatrudnieni w ramach umów o pracę), z zastrzeżeniem, że osoby te udostępnią swoje dane osobowe i złożą 
podpis na oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej 
Umowy. 

4. Udział w Projekcie przez Przedsiębiorstwo i pracowników rozpoczyna się w momencie podpisania niniejszej 
Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami. 

5. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje: 
a) dostęp do innowacyjnej Platformy Reskilling umożliwiającej identyfikację trendów w branży usług opiekuńczych i 

rehabilitacyjnych, ustalenie luk kompetencyjnych w kontekście planowanego wdrożenia nowych rozwiązań 
technologicznych oraz uzyskanie zaleceń w ramach kompleksowej ścieżki reskillingu wraz wyceną kosztów i 
korzyści ich wdrożenia, 

b) dostęp do bazy autorskich materiałów umożliwiających wdrożenie działań rekomendowanych w ramach 
Platformy Reskilling, 

c) wsparcie mentorskie w zakresie korzystania z Platformy Reskilling, poszczególnych materiałów eksperckich i 
kalkulatora kosztów i korzyści wdrożenia rekomendacji uzyskanych w ramach Platformy Reskilling (średnio w 
wymiarze 240 godzin na Uczestnika przez okres 6 miesięcy – praca mentora zarówno w siedzibie Uczestnika 
projektu jak i praca samodzielna mentora, która dotyczy udziału Uczestnika projektu w Projekcie),  

d) sfinansowanie testowego wdrożenia wybranych działań rekomendowanych w ramach Platformy Reskilling 
(zgodnie z rekomendacją Platformy zaakceptowaną przez Beneficjenta z uwzględnieniem możliwości 
budżetowych Projektu i założeń merytorycznych fazy testowania), w tym m.in.: 

− reskilling – część szkoleniowa: zakup usług szkoleniowych zgodnie z diagnozą, średnio 3 usługi na pracownika,  

− reskilling – część doradczo-instruktażowa: zakup usług doradczych, zgodnie z diagnozą, średnio 10 godzin usług 
na uczestnika (podmiot),  

− reskilling – część praktyczna: sfinansowanie wizyt studyjnych i praktyk, średnio 1 usługa na uczestnika (podmiot),  

− reskilling – superwizje, sfinansowanie superwizji, średnio 8 usług na uczestnika (podmiot),  

− reskilling – warsztaty: sfinansowanie warsztatów, średnio 1 warsztat na uczestnika (podmiot).  
Jest to wstępnie zakładany, orientacyjny wymiar wsparcia. Dokładny wymiar wsparcia zostanie ustalony na 
podstawie diagnozy.  

6. W związku z udziałem w Projekcie Uczestnik Projektu (Przedsiębiorstwo) jest zobowiązane do wdrożenia działań, 
które wygenerowane zostaną dla poszczególnych pracowników przez algorytm Platformy Reskilling w wyniku 
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przeprowadzenia diagnozy, w zakresie, w którym koszt wdrożenia rekomendacji jest objęty wsparciem w ramach 
Projektu.  

7. W uzasadnionych sytuacjach wynik diagnozy może podlegać modyfikacjom. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo 
otrzyma do wdrożenia korektę rekomendacji, a zmodyfikowany zakres wsparcia zatwierdzany będzie przez strony 
Umowy.  

8. W procesie prawidłowego przeprowadzenia diagnozy, o której mowa powyżej i wdrożenia poszczególnych 
rekomendacji przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie mentorskie finansowane w ramach udziału w Projekcie.  

9. Udział w fazie 2 do wartości wynikających z budżetu projektu jest bezpłatny, z uwzględnieniem zastrzeżeń 
wskazanych w niniejszej Umowie i Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.  

10. Wsparcie mentorskie obejmuje w szczególności: 
a) pomoc w przeprowadzeniu diagnozy pracowników na platformie Reskilling, 
b) wsparcie merytoryczne w interpretacji wyników diagnozy, 
c) weryfikację poprawności wyników diagnozy z faktycznym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa, a w sytuacji 

stwierdzenia uchybień w tym zakresie opracowanie korekty rekomendacji wdrożeniowych do wprowadzenia w 
przedsiębiorstwie,  

d) wsparcie merytoryczne we wdrożeniu zaleceń wynikających z diagnozy, 
e) monitoring i obserwację wyników wdrożenia zaleceń 
f) wsparcie merytoryczne w wykorzystaniu poszczególnych narzędzi dostępnych na Platformie Reskilling, w tym 

narzędzi do analizy trendów w branży usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kalkulatorów kosztów i korzyści 
wdrożenia ścieżki reskillingu. 

11. Przedsiębiorstwu nie przysługuje możliwość kierowania roszczeń względem Beneficjenta w związku z wdrażaniem 
uzyskanych na Platformie Reskilling rekomendacji. 

12. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Przedsiębiorstwo oświadcza, że spełnia kryteria uczestnictwa w Projekcie 
zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie. 

13. Warunki uczestnictwa w Projekcie wskazano w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie dostępnym na stronie 
internetowej www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty/Reskilling.  

14. Przedsiębiorstwo oświadcza, że wyraża jednocześnie gotowość uczestnictwa w fazie 5 Projektu, w której wsparcie 
objęte jest zasadami pomocy de minimis. 

§ 2 – Okres obowiązywania Umowy i ewaluacja projektu 
1. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy 

maksymalnie do dnia zakończenia fazy testowania (faza 2) w Projekcie, tj. do 28.02.2022 r. Zakłada się możliwość 
wydłużenia fazy 2 na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie (w fazie 2 – testowania) – 
zmiana okresu obowiązywania Umowy wymaga pisemnego aneksu. 

2. Podpisując niniejszą Umowę Przedsiębiorstwo wraz z oddelegowanymi do udziału w Projekcie pracownikami 
zobowiązuje się do udziału w procesie ewaluacji realizowanym w ramach Projektu w trakcie obowiązywania 
Umowy, jak również w okresie do 1 roku po momencie zakończenia fazy testu, o której mowa w ust. 1. 

3. Na proces ewaluacji składają się następujące elementy, do udziału w których zobowiązani są zarówno 
oddelegowani pracownicy, jak i przedstawiciel Przedsiębiorstwa:  

a) ankieta dostępna na platformie Reskilling,  
b) ankiety, wywiady, arkusze oceny, raporty przeprowadzane przez mentorów na etapie diagnozy i wdrażania 

rekomendacji wdrożeniowych, 
c) wywiady (indywidualne, grupowe) i ankiety realizowane przez pracowników Beneficjenta w okresie do 1 roku po 

zakończeniu fazy testu.  
4. Brak realizacji obowiązków wynikających z ust. 2 niniejszego paragrafu powodować będzie konieczność zwrotu 

kosztów wsparcia otrzymanego przez Przedsiębiorstwo.  
5. Rezygnacja z udziału w Projekcie lub odmowa uczestnictwa w ewaluacji przez Przedsiębiorstwo lub 

oddelegowanego pracownika w trakcie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 1 roku od momentu 
zakończenia fazy testu (zgodnie z ust. 1 i 2), jest równoznaczna z przerwaniem udziału w Projekcie 
Przedsiębiorstwa lub danego pracownika oraz koniecznością dokonania zwrotu kosztów uzyskanego wsparcia 
obejmujących: 

a) koszt usług mentorskich (zgodnie z wartościami wskazanymi w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie), 

about:blank
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b) koszt sfinansowanych działań rekomendowanych w ramach Platformy Reskilling (zgodnie z wartościami 
wskazanymi w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie oraz faktycznymi kosztami zamówionych i/lub 
dostarczonych usług). 
Faktyczna wartość będzie ustalona po diagnozie i wycenie usług.  

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

wynikającym z aktualizacji Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, 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 lub delegowanego pracownika zaktualizowanego, podpisanego załącznika 
1, 2 lub 3. 

2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  
§ 4 – Rozwiązanie Umowy 

1. Przedsiębiorstwo może rozwiązać Umowę w każdym momencie z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, co jest 
jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie i pociąga za sobą odpowiedzialność za przerwanie udziału 
w Projekcie zgodnie z brzmieniem niniejszego paragrafu. 

2. Przerwanie udziału w Projekcie przez Przedsiębiorstwo wiąże się z obowiązkiem zwrotu poniesionych przez 
Beneficjenta nakładów finansowych zgodnie z zapisami § 2 ust. 5. 

3. Brak realizacji form wsparcia określonych w diagnozie i sfinansowanych w ramach Projektu (na zasadach 
wskazanych w § 1), bądź brak wywiązywania się z obowiązków ewaluacyjnych, o których mowa w § 2 jest 
równoznaczne z przerwaniem udziału w Projekcie i pociąga za sobą zobowiązanie określone w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

4. Beneficjent ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w uzasadnionych przypadkach, bez wypowiedzenia i bez 
konieczności ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań na rzecz Przedsiębiorstwa oraz Uczestników projektu.  

§ 5 – Prawo właściwe i właściwość sądów 
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Przedsiębiorstwem bądź 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 – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy oraz jednym dla Przedsiębiorstwa.  
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

§ 6 – Korespondencja 
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej na adresy 
Beneficjenta i Przedsiębiorstwa wskazane w treści Umowy.  
 

§ 7 – Załączniki 
Załącznik nr 1:  Zakres danych przedsiębiorstwa powierzonych do przekazania (przedsiębiorstwo) 
Załącznik nr 2:  Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych (pracownicy) 
Załącznik nr 3:  Zakres danych pracownika powierzonych do przetwarzania (pracownicy)  
Załącznik nr 4:  Wykaz pracowników wraz z oświadczeniem dot. udziału w Projekcie  

 
 
Przedsiębiorstwo  
 
 
..............................................................................................................    
(data, podpis)      
 
Beneficjent 
 
 
..............................................................................................................    
(data, podpis) 
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Załącznik nr 1:  Zakres danych przedsiębiorstwa powierzonych do przekazania (przedsiębiorstwo) 

 
Zakres danych przedsiębiorstwa powierzonych do przetwarzania 

 

Lp. Nazwa Wartość 

D
an

e
 

u
cz

e
st

n
ik

a
 

1 Nazwa firmy  

2 Forma prawna  

3 NIP  

4 
Osoba uprawniona do podejmowania 
wiążących decyzji w imieniu Uczestnika 

 

D
an

e
 k

o
n

ta
kt

o
w

e
 

5 Kraj  

6 Województwo  

7 Powiat  

8 Gmina  

9 Miejscowość  

10 Kod pocztowy  

11 Ulica  

12 Nr domu  

13 Nr lokalu  

14 Obszar  

15 Telefon kontaktowy  

16 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 
 

…..……………………………………… …………………………………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Załącznik nr 2:  Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych (pracownicy) 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(uwzględnia 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. „RESKILLING - nowe zadanie dla firm z sektora MSP z branży usług 
opiekuńczych” przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 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 (RODO)  – dane osobowe 
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

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, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

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 w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „RESKILLING - nowe zadanie dla firm 
z sektora MSP z branży usług opiekuńczych”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów 
Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), 
beneficjentowi realizującemu projekt – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 
85-034 Bydgoszcz (nazwa i adres beneficjenta) 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, Instytucji Pośredniczącej 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 PO WER. Moje dane 
osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z 
obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
8. 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. 
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9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 
pracy. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
13. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych 

wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@pte.bydgoszcz.pl lub z powołanym przez 

administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

iod@miir.gov.pl. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli 
spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 

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

16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie jak 
imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w 
projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z 
tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego 
zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej1. 
 

 
 

………………………………………. 

 
 

…………………………………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została 

zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2. 

about:blank
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Załącznik nr 3:  Zakres danych pracownika powierzonych do przetwarzania (pracownicy)  

 
Zakres danych pracownika powierzonych 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)  

7 Wykształcenie  

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   

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 pracująca  

20a w tym Osoba pracująca w MMŚP 

21 Wykonywany zawód  

22 Zatrudniony w  

22 

Status 
uczestnika 
projektu w 
chwili 
przystąpienia 
do projektu 

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  

osoba z niepełnosprawnościami 
 TAK  
 NIE  
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

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

 TAK  
 NIE  
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 



 

 

 
 

Projekt „RESKILLING – nowe zadania dla firm z sektora MSP z branży usług opiekuńczych”  
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Załącznik nr 4:  Wykaz pracowników wraz z oświadczeniem dot. udziału w Projekcie  

 
Oświadczenie pracownika/ów: 

Składając podpis na poniższym wykazie oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „RESKILLING - nowe zadanie dla 

firm z sektora MSP z branży usług opiekuńczych” (zwany dalej Regulaminem Projektu lub Regulaminem) oraz 
zobowiązuję się do jego przestrzegania 

2. zobowiązuję się do udziału w Projekcie oraz w procesie ewaluacji Projektu w terminie od daty podpisania 
umowy przez Przedsiębiorstwo, w którym jestem zatrudniony do 1 roku od momentu zakończenia fazy 
testowania narzędzia Reskilling w Projekcie 

 

LP. Imię i nazwisko Data, podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
Zatwierdzenie listy delegowanych pracowników przez Przedsiębiorstwo.  
 

Przedsiębiorstwo  
 
 
..............................................................................................................    
(data, podpis)      
 
 


