
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”

UMOWA nr ……………..

o udział w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”, 

nr projektu: POWR.01.02.01-08-0001/21

zawarta w Zielonej Górze dnia …………………………. r. pomiędzy:

Jarosławem  Nieradką,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Profiteo  Group
Jarosław Nieradka, z siedzibą w Zielonej Górze (65-211), ul. Ceglana 25/1, REGON 080009450,
NIP 9291458842

zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem” lub „Beneficjentem”

a

Pana/Panią (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………….…………

zam. ………………………………………………………………………..……………..…………………………………….…………… 

………………………………………………………………………..……………..……………………………………….…….……………
PESEL ……………………..……………...

zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem projektu”

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  rzecz  realizacji  projektu  pt.  „WSPARCIE  DLA  OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.01.02.01-08-0001/21 z dnia
18 października  2021  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: I. Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy -
projekty  konkursowe,  Poddziałanie:  1.2.1  Wsparcie  udzielane  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest przez Profiteo Group Jarosław Nieradka.

§ 1

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  udziału  we  wsparciu  w  formie,  wymiarze  i  terminach

wskazanych  w  Indywidualnym  Planie  Działania  (IPD),  obligatoryjnie  w  poradnictwie
zawodowym  oraz  co  najmniej  w  szkoleniu  zawodowym lub  stażu  zawodowym.  Pozostałe
formy  wsparcia  zostaną   określone  w  IPD  dla  danego  uczestnika,  (mogą  to  być  to  m.in.
spotkania grupowe z doradcą zawodowym, spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem,
spotkania  indywidualne  i  grupowe  z  pośrednikiem  pracy  itp.,  realizowanych  w  ramach
projektu  pn.  „WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”)  –  zasady  realizacji
poszczególnych  form wsparcia  zostały  określone  w Regulaminie  uczestnictwa  w projekcie
„WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21
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§ 2
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik Projektu ma prawo do skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach
Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych,
2) ciepłego posiłku,
3) otrzymania  stypendium  zgodnie  z  zapisami  Regulaminu  uczestnictwa  w  projekcie

„WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21
4) zwrotu  kosztów  dojazdów  i/lub  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną

na warunkach zgodnych z  zapisami  Regulaminu uczestnictwa w projekcie  „WSPARCIE
DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) przestrzegania  zapisów  Regulaminu  uczestnictwa  w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB

MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”  nr  POWR.01.02.01-08-0001/21  oraz  zapisów  umów/
deklaracji/ oświadczeń podpisanych w trakcie uczestnictwa w projekcie,

2) regularnego,  punktualnego  i  aktywnego  uczestnictwa  w zajęciach  zgodnie  ze  ścieżką
zaplanowaną w IPD,

3) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzącego zajęcia,
4) potwierdzania  uczestnictwa  w  zajęciach  każdorazowo  poprzez  złożenie  podpisu

na liście obecności,
5) poddawania się monitoringowi i ewaluacji zgodnie z zapisami  Regulaminu uczestnictwa

w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-
0001/21

6) w przypadku niewywiązania  się  Uczestnika  Projektu  ze zobowiązania o  przekazaniu
kopii:  umów  o  pracę,  umów  cywilnoprawnych,  zaświadczenia  z  CEiDG  o  podjęciu
działalności  gospodarczej  wraz z  dowodem opłaconych składek ZUS lub oświadczenia
o braku podjęcia zatrudnienia w terminie do 90 dni po zakończeniu udziału w Projekcie)
Organizator może przenieść na Uczestnika kary nałożone przez Instytucję Pośredniczącą,
wynikające z niezrealizowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej,

7) uczestnictwa w spotkaniu z doradcą zawodowym mającym na celu identyfikację potrzeb
i  diagnozowanie  możliwości  doskonalenia  zawodowego  oraz  w  poradnictwie
zawodowym. Uczestnik projektu może jednokrotnie najpóźniej co najmniej 24 godziny
przed planowanym terminem wsparcia indywidualnego wnioskować o zmianę terminu
wsparcia zaplanowanego w projekcie. We wskazanej sytuacji Beneficjent wyznacza nowy
termin wsparcia indywidualnego zaplanowanego  w ramach projektu,

8) w  przypadku  nieobecności,  niezwłocznego  poinformowania  zespołu  projektu
o  absencji  oraz  przedstawienia  w  terminie  do  5  dni  stosownych  dokumentów.
W  przypadku  nieobecności  spowodowanej  chorobą  lub  problemami  zdrowotnymi,
Uczestnik  Projektu  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  Biura  Projektu  zwolnienia
lekarskiego.  W  pozostałych  przypadkach  uczestnik  poproszony  zostanie  o  złożenie
stosownego oświadczenia.
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9) w przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestnik szkolenia zobowiązany
jest  do  samodzielnego zrealizowania  materiału  będącego przedmiotem opuszczonych
zajęć.  Wymagana  minimalna frekwencja  to  80% zrealizowanych zajęć  zaplanowanych
zgodnie z IPD.

10) uczestnictwa w zajęciach indywidualnych z zachowaniem 100% obecności.
11) Przekazania informacji o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie:

a)  W  terminie  4  tygodni  po  zakończeniu  udziału  w  projekcie przekazać
Organizatorowi  dane  dotyczące  mojego  statusu  na  rynku  pracy  (pracujący1,
bezrobotny, bierny zawodowo) oraz informacje na temat udziału w kształceniu
lub  szkoleniu  oraz  uzyskaniu  kwalifikacji  lub  nabyciu  kompetencji,  podjęciu
nauki  w  formach  szkolnych  lub  otrzymaniu  zwrotnych  lub  bezzwrotnych
środków na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (w innych projektach EFS);

b)  W  terminie  90  dni  kalendarzowych  od  zakończenia  udziału  w  projekcie
przekazać  Organizatorowi  dane  dotyczące  mojego  statusu  na  rynku  pracy
(pracujący2, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz przekazać informacje na temat
udziału  w  kształceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskaniu  kwalifikacji  lub  nabyciu
kompetencji,  podjęciu nauki  w formach szkolnych lub otrzymaniu zwrotnych
lub  bezzwrotnych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  z  EFS
(w innych projektach EFS);

4. Skreślenie Uczestnika Projektu z jego winy może wiązać się z konsekwencjami finansowymi
w postaci zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę kosztów poniesionych
w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo do:

1) przetwarzania  danych  osobowych  zgodnie  z  podpisanym formularzem  zgłoszeniowym
do udziału  w  projekcie  oraz  oświadczeniem pn.  Obowiązek  informacyjny  realizowany
w związku  z  art.  13  i  art.  14   Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679;

2) skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników, jeśli  opuścił  on ponad 20 % danego
rodzaju zajęć grupowych i/lub nie stawił się na kolejny termin spotkania indywidualnego
(wymagana  jest  100%  obecność  na  spotkaniach  indywidualnych)  i  nie  przedstawił
stosownych  dokumentów  usprawiedliwiających  tę  nieobecność  dni  w  wyznaczonym
przez Organizatora;

1 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie :zatrudnienia 
◦ kopię  umowy  o  pracę  lub  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  (z  uwzględnieniem  okresu  zatrudnienia

i wymiaru etatu)
◦ kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu

 działalności gospodarczej  
◦ wydruk  z  CEIDG  potwierdzający  rozpoczęcie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  lub  dowód

opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony
organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy itp.

2 jw
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3) skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników, w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu  uczestnictwa  w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE
NA  MIARĘ!”  nr  POWR.01.02.01-08-0001/21 oraz  zasad  współżycia  społecznego,
w  szczególności  w  przypadku  naruszenia  nietykalności  cielesnej  innego  uczestnika
Projektu,  nauczyciela,  trenera  lub  pracownika  Biura  Projektu,  udowodnionego  aktu
kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

2. Organizator zobowiązuje się do:
1) poinformowania  wszystkich  zainteresowanych  udziałem  w  Projekcie,  że  jest

on  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój;  Oś  priorytetowa:  I.  Rynek  pracy
otwarty  dla  wszystkich,  Działanie:  1.2  Wsparcie  osób  młodych  na  regionalnym  rynku
pracy  -  projekty  konkursowe,  Poddziałanie:  1.2.1  Wsparcie  udzielane  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego,

2) przestrzegania  zapisów  Regulaminu  uczestnictwa  w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21 ,

3) zapewnienia  zaplecza  organizacyjnego  i  dydaktycznego  do  realizacji  wsparcia  oraz
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form wsparcia

4) monitorowania jakości realizowanych dla Uczestnika form wsparcia, 

5) zapewnienia  wypłaty  stypendium  szkoleniowego  i/lub  stażowego  Uczestnikowi,
w przypadku gdy wynika to z realizacji przewidzianych dla Uczestnika form wsparcia,

zwrotu  kosztów  dojazdów  i/lub  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną
na  warunkach  określonych  zgodnie  z  zapisami  „Procedury  zwrotu  kosztów  dojazdu”
i „Procedury zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną”. Procedury powyższe,
przez  cały  czas  realizacji  forma  wsparcia  będą  dostępne  na  stronie  projektu
https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-mlodych/ 

§ 4
WSPARCIE FINANSOWE

1. Wypłata  i  rozliczanie  świadczeń  pieniężnych  następować  będzie  na  rachunek  bankowy
wskazany  przez  Uczestnika  na  podstawie  stosownego  oświadczenia  o  nr  rachunku
bankowego. Dopuszczalna jest płatność przekazem pocztowym, w sytuacji, gdy uczestnik nie
dysponuje rachunkiem bankowym.

2. Uczestnikowi z tytułu udziału w projekcie przysługuje: stypendium szkoleniowe - za udział
w szkoleniu, stypendium stażowe - za udział w stażu, dodatkowo Uczestnik może ubiegać się
o zwrot kosztów za dojazd i/lub zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną za udział
wg  zasad  określonych  w  Regulaminie  uczestnictwa  w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21 .

3. Powyższe  świadczenia  finansowe  wypłacane  będą  na  podstawie  przedłożonych  przez
Uczestnika  projektu  dokumentów  wg  zasad  określonych  w  Regulaminie  uczestnictwa
w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”  nr  POWR.01.02.01-08-
0001/21 .
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§ 5
ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE ORAZ ZMIANY UMOWY

1. W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie  przed  jego  rozpoczęciem,  Uczestnik
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora osobiście,
pisemnie lub elektronicznie (e-mail).

2. Rozwiąznie niniejszej umowy  dotyczącej udziału w projekcie i szkoleniu przez Uczestnika jest
możliwe:
1) bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów   w przypadku rażącego naruszenia

przez Organizatora postanowień Regulaminu,
2) bez zwrotu kosztów   w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z istotnych przyczyn

niezależnych od Uczestnika projektu, o ile Organizator uzna wskazane przez uczestnika
projektu przyczyny za niezależne od niego i istotne;

3) ze zwrotem kosztów   uczestnictwa w projekcie w każdym czasie bez podania przyczyny
odpowiadających równowartości kosztów poniesionych przez Organizatora na Uczestnika
do dnia rozwiązania umowy włącznie;

4) ze zwrotem kosztów   uczestnictwa w projekcie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
lub  przez  niego  zawinionych  odpowiadających  równowartości  kosztów  poniesionych
przez Organizatora;

5) ze     zwrotem     kosztów   uczestnictwa w projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia lub
podjęcia  działalności  gospodarczej  odpowiadających  równowartości  kosztów
poniesionych przez Organizatora z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

3. W przypadku rezygnacji o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Uczestnik nie później niż
7 dni od dnia rezygnacji  z udziału w projekcie przedstawi stosowne pisemne oświadczenie
dotyczące przyczyn rezygnacji, a w przypadku podjęcia zatrudnienia dodatkowo zaświadczenia
z zakładu pracy, w którym podjął zatrudnienie.

4. Przyczyny niezależne od Uczestnika,  o których mowa w ust.  2 pkt  2 niniejszego paragrafu
mogą  wynikać  wyłącznie  z  przyczyn  zdrowotnych  (przewlekła  choroba)  lub  działania  siły
wyższej  i  z  zasady  nie  mogą  być  znane  Uczestnikowi  w  momencie  rozpoczęcia  udziału
w Projekcie.

5. Organizator ma prawo do dochodzenia zwrotu kwoty,  o której  mowa w ust.  2  na drodze
postępowania sądowego.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  skreślenia  Uczestnika  Projektu  z  listy  Uczestników
w  przypadku  naruszenia  przez  niego  zapisów  Regulaminie  uczestnictwa  w  projekcie
„WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”  nr  POWR.01.02.01-08-0001/21,
niniejszej umowy oraz zasad współżycia społecznego stosując sankcje wymienione w ust. 2.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
stosując sankcje, o których mowa w § 5 ust. 2 w przypadkach:
1) opuszczenia przez Uczestnika więcej niż 20% godzin zajęć grupowych i/lub nie stawienia

się  na  kolejny  termin  spotkania  indywidualnego  (wymagana  jest  100%  obecność
na spotkaniach indywidualnych;

2) niewypełnienia  bez  usprawiedliwienia  przez  Uczestnika  jednego  z  zobowiązań
wskazanych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, i po otrzymaniu przez Uczestnika
pisemnego  upomnienia  nie  wykonanie  tego  zobowiązania  lub  nie  przedstawienie
w okresie 14 dni stosownych wyjaśnień;
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3) przedstawienia przez Uczestnika fałszywego lub niepełnego oświadczenia w celu
uzyskania wsparcia przewidzianego w projekcie, lub podanie przez Uczestnika fałszywych
danych lub informacji skutkujących otrzymaniem wsparcia,

4) rażącego  naruszenia  przez  Uczestnika  porządku  organizacyjnego  podczas  udzielanego
wsparcia;

5) przerwania przez Uczestnika odbywania wsparcia;

8. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
niezależnie  od  okoliczności  opisanych  w  ust.  1  bez  konsekwencji  dla  Uczestnika  
w przypadkach:
1) rozwiązania umowy z wykonawcą, instytucją szkoleniową;

2) braku wymaganej liczby Uczestników;
3) rozwiązania umowy o dofinansowanie z Organizatorem przez Wojewódzki Urząd Pracy

w Zielonej Górze.
9. Umowa niniejsza wygasa w przypadku:

1) nierozpoczęcia wsparcia przez Organizatora,
2) nie spełnienia przez strony wszystkich postanowień umowy.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzygnięcia  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod
orzecznictwo sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. Wszelkie  zmiany warunków  i  uzupełniania  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej
aneksu pod rygorem nieważności.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie

2020;
2) inne  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  prawne  w  tym  posiłkowo  odpowiednie

postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy Prawa
Europejskiego i Prawa Krajowego;

3)  Kodeksu Cywilnego

4. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia:
1) zakończenia  udziału  w  projekcie;  zakończenie  udziału  w  projekcie  to  zakończenie

uczestnictwa  we  wszystkich  formach  wsparcia  przewidzianych  dla  danego  uczestnika
w ramach projektu EFS lecz nie później niż do dnia zakończenia projektu tj.  31.05.2023
r.;

2) podjęcia przez Uczestnika zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej3, niemniej dopuszcza
się  kontynuowanie  udziału  przez  Uczestnika  w  projekcie  np.  dokończenia  udziału

3 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej:
− kopię umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu (z uwzględnieniem okresu zatrudnienia i wymiaru etatu)
− kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu
− wydruk  z  CEIDG  potwierdzający  rozpoczęcie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  lub  dowód  opłacenia  należnych

składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie  wydane przez upoważniony organ – np.  ZUS, Urząd Skarbowy,
urząd miasta lub gminy itp.
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w szkoleniu  finansowanym w ramach  projektu,  w  takim przypadku  datą  zakończenia
udziału w projekcie będzie data zakończenia udziału w szkoleniu, lecz nie później niż do
dnia zakończenia projektu tj.  31.05.2023 r.;

3) ostatecznej i prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy uczestników zgodnie z zapisami  
§ 5 ust. 7;

4) pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 2.

5. Ewentualne  zmiany  terminów  realizacji  Projektu  w  tym  terminu  zakończenia  projektu
o którym mowa w par. 6, ust. 4, pkt. 1,  będą ogłaszane na stronie internetowej Projektu i nie
wymagają zmiany Umowy. 

6. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej strony.

......................…...................................... ..........................................................
Podpis Organizatora Czytelny podpis Uczestnika

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie  uczestnika  projektu  –  sytuacja  w  momencie  rozpoczęcia  udziału  w  projekcie  (załącznik  nr  1
do umowy o udział w projekcie).

2. Oświadczenie  uczestnika  projektu  –  zobowiązanie  do  przekazania  informacji  po  zakończeniu  uczestnictwa
w projekcie (załącznik nr 2 do umowy o udział w projekcie).

3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 3 do umowy o udział w projekcie).

4. Oświadczenie  uczestnika  projektu  -  obowiązek  informacyjny  realizowany  w  związku  z  art.  13  i  art.
14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  (załącznik  nr  4 do  umowy  o  udział
w projekcie).

5. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencjach urzędów pracy   – zaświadczenie z ZUS 4 (jeśli
przedłożone na etapie rekrutacji  zaświadczenie  jest starsze niż  30 dni)  obejmujące dane dotyczące  zgłoszenia
i okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także przerw w opłacaniu składek, które potwierdzi brak
odprowadzenia składek w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej).

4 O zaświadczenie z  ZUS można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7. Wzór wniosku dostępny jest  m.in.  na stronie
internetowej ZUS. Zaświadczenie nie może być starsze niż 30 dni.
UWAGA! jeśli zaświadczenie z ZUS złożone na etapie rekrutacji jest starsze niż 30 dni Kandydat musi przedłożyć nowe zaświadczenie –
czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi nawet 14 dni. 
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Załącznik nr 1 do Umowy o udział w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
– sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….……….………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że 
1. W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE

NA  MIARĘ!”  oświadczam,  iż  dane  przedstawione  przeze  mnie  na  etapie  rekrutacji,
tj. w Formularzu rekrutacyjnym:

[  ] nie uległy zmianie i są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
[  ] uległy zmianie5 w następującym zakresie

Lp.

PUNKT Z
FORMULARZA

REKRUTACYJNEGO,
 KTÓRY ULEGNIE

ZMIANIE

PIERWOTNA TREŚĆ Z
FORMULARZA

REKRUTACYJNEGO
NOWE TREŚĆ PO ZMIANIE

1.

2.

3.

4.

5.

2. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB
MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”  nr  POWR.01.02.01-08-0001/21,  realizowanym  na  terenie
województwa  lubuskiego  i  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt  realizowany  jest  przez  Profiteo  Group
Jarosław Nieradka.

3. Zapoznałem/łam  się z  regulaminem  uczestnictwa  w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniony/a do udziału
w  ww.  projekcie.  Akceptuję  warunki  regulaminu  i  zobowiązuję  się  do  ich  przestrzegania.
Jednocześnie  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Beneficjenta  Projektu

5 w przypadku gdy dane uległy zmianie prosimy o uzupełnienie tabeli i wskazanie danych które uległy zmianie
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o wszystkich zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane
kontaktowe, status).

4. Zostałam/em poinformowany,  że uczestniczę  w projekcie  współfinansowanym ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  realizowanym  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020;  Oś priorytetowa:  I.  Rynek  pracy  otwarty  dla
wszystkich,  Działanie:  1.2  Wsparcie  osób  młodych  na  regionalnym rynku  pracy  -  projekty
konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Spełniam  łącznie kryteria  kwalifikowalności  uprawniające  do  udziału  w  projekcie
pn.: „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!", tj.

a. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencjach urzędów pracy wieku od 15
do 29 roku życia,

b. jest  osobą  zamieszkującą  lub  uczącą  się  (zgodnie  z  Kodeksem  Cywilnym)
w województwie lubuskim,

c. nie jestem osobą wykluczoną z udziału w projekcie, tj.:
i. osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy;

ii. osobą bierną zawodowo:
iii. osobą pracującą i/lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w tym

posiadający zawieszoną działalność gospodarczą);
iv. osobą będącą  równocześnie uczestnikiem innych projektów, których celem jest

przywrócenie  ich  na  rynek  pracy,  mające  zbieżny  zakres  wsparcia  i  te  same
założenia;

v. osobą należącą do grupy docelowej określonej dla konkursu 1.3.1 PO WER.
6. W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA

MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21, oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie
aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. „WSPARCIE DLA
OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” nr POWR.01.02.01-08-0001/21,  nie będę uczestniczyć
w  innym  projekcie  aktywizacji  zawodowej  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

7. Jestem  świadomy/-a  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  nierzetelnych  pisemnych
oświadczeń,  jak  również  podrobionych,  przerobionych  poświadczających  nieprawdę  lub
nierzetelnych  dokumentów,  o  którym  mowa  z  art.  297  ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997  r.
Kodeksu  karnego.  Oświadczam,  że  przedstawione  przeze  mnie  informacje  są  zgodne
ze stanem faktycznym i są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą
podlegać weryfikacji  przez upoważnione instytucje na podstawie krajowych rejestrów (np.
rejestru  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  rejestru  Powiatowego  Urzędu  Pracy)  pod
względem ich zgodności z prawdą.

………………………………………………………        …………………..………………………………….. 
Data z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia                             Czytelny podpis Uczestnika
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Załącznik nr 2 do Umowy o udział w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
– zobowiązanie do przekazania informacji po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko): ………………………………………………………………………….………….

w związku  z  przystąpieniem do projektu pn.  „WSPARCIE  DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE  NA
MIARĘ!” oświadczam, że zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:

−    w  terminie  do  4  tygodni  od  dnia  zakończenia  udziału  w  projekcie  ,  przekazać
Organizatorowi  Profiteo Group Jarosław Nieradka, z siedzibą w Zielonej Górze (65-211),
ul. Ceglana 25/1, informację i dane (w tym kopie dokumentów) dotyczące mojej sytuacji
na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:

a) mojego statusu na rynku pracy (pracujący6, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz 
b) informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji

lub  nabyciu  kompetencji,  podjęciu  nauki  w  formach  szkolnych  lub  otrzymaniu
zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z EFS
(w innych projektach EFS)

−    w  terminie  90  dni  od  momentu  zakończenia  udziału  w  projekcie  ,  przekazać
Organizatorowi  Profiteo Group Jarosław Nieradka, z siedzibą w Zielonej Górze (65-211),
ul. Ceglana 25/1, informację i dane (w tym kopie dokumentów) dotyczące mojej sytuacji
na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:

a) mojego statusu na rynku pracy (pracujący7, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz 
b) informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji

lub  nabyciu  kompetencji,  podjęciu  nauki  w  formach  szkolnych  lub  otrzymaniu
zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z EFS
(w innych projektach EFS).

………………………………………………………        …………………..………………………………….. 
Data z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia                             Czytelny podpis Uczestnika

6 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie:
 zatrudnienia   

o kopię  umowy  o  pracę  lub  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  (z  uwzględnieniem  okresu
zatrudnienia i wymiaru etatu)

o kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu
 działalności gospodarczej  

o wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub
dowód  opłacenia  należnych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zaświadczenie
wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy
itp.

7 jw
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Załącznik nr 3 do Umowy o udział w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
do celów projektowych

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….……….………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

W związku z uczestnictwem w ramach projektu  pt.: „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA
MIARĘ!” proszę  o wypłatę środków finansowych na konto bankowe nr

w banku (nazwa banku)…………………………………………………………………………………………………………………

którego właścicielem jest (wypełnić jeśli właścicielem rachunku bankowego nie jest Uczestnik):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ulica, nr domu

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
kod pocztowy, miejscowość

Jednocześnie  oświadczam,  że  nie  będę  rościł/a  żadnych  żądań  pod  adresem  Profiteo  Group
Jarosław Nieradka w przypadku, kiedy wskazany właściciel  konta nie przekaże mi przelanych
przez  Profiteo Group Jarosław Nieradka środków lub przekaże mi niepełną ich kwotę uznając,
że Profiteo Group Jarosław Nieradka wywiązała się ze swojej części umowy.

………………………………………………………        …………………..………………………………….. 
Data z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia                             Czytelny podpis Uczestnika
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Załącznik nr 4 do Umowy o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

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.  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”
oświadczam, że:
1. Nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  w  okresie  od  momentu  przystąpienia  do  projektu
pn.  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” do momentu zakończenia wsparcia
nie  będę  uczestniczyć  w  innym  projekcie  aktywizacji  zawodowej  współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. 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.

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

Przyjmuję  również do wiadomości,  że  w związku z  realizacją  projektu pn.  „WSPARCIE  DLA OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”:

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
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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  „WSPARCIE DLA
OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”,  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
- Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze (65-036) Wyspiańskiego
15,  beneficjentowi  realizującemu  projekt   -  Profiteo  Group  Jarosław  Nieradka  z  siedzibą
w Zielonej Górze (65-211), ul. Ceglana 25/1 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji  projektu  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”.  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. 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  Programu  Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
11. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania

danych  osobowych  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty  elektronicznej
biuro@profiteogroup.pl     lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.

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

14. 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
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mogą być przetwarzane w zbiorze:  „Zbiór  danych osobowych z ZUS”.  Dla tego zbioru mają
zastosowanie informacje jak powyżej8.

………………………………………..……………………        …………………..………………………………….. 
               Miejscowość i Data                             Czytelny podpis Uczestnika9

  z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia

8 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.
9 W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany dodatkowo podpis opiekuna prawnego
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