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Umowa szkoleniowa nr  ...........................................................................  
dotycząca udziału w projekcie „Języki nam nieobce” nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.02.00-30-0310/15-00 

zawarta w Poznaniu w dniu  .................................. r. pomiędzy: 

Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska z siedzibą w Poznaniu 61-740, przy ul. Paderewskiego 
11/13, reprezentowaną przez Magdalenę Helman-Barylską i Sylwię Szczepańską - Właścicielki zwaną dalej Realizatorem Projektu, 

a 

 .....................................................................................................  
 (imię i nazwisko) 

 .....................................................................................................  
 (adres zamieszkania) 

PESEL  ........................................................................................  
zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu. 
W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w projekcie „Języki nam nieobce”, Strony postanawiają, co 
następuje: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Realizatora Projektu, wsparcia w formie nieodpłatnych usług 
szkoleniowych dotyczących podniesienia kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego, 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2 Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowe na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz 
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Języki nam nieobce”. 

§ 2. Oświadczenia 

1. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Języki 
nam nieobce” i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w Formularzu zgłoszeniowym są 
prawdziwe i nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania 
Realizatora projektu o każdej ich zmianie. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, iż spełnia kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Języki 
nam nieobce” oraz że dane podane w formularzu zgłoszeniowym nie uległy zmianie. 

§ 3. Okres udzielania wsparcia szkoleniowego 

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest w okresie od dnia …..........................r. do dnia ….......................... r. Data zakończenia może 
ulec zmianie w zależności od terminu egzaminu TOEIC Bridge ustalonego przez Realizatora Projektu. 
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§ 4. Wsparcie szkoleniowe – postanowienia szczegółowe 

Uczestnik Projektu zostaje objęty następującymi formami wsparcia: 
a. udział w szkoleniu z języka angielskiego realizowanych: 

− na poziomie A1, A2 lub B1, 
− w wymiarze 120 godzin szkoleniowych, 
− zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin szkoleniowych, 
− w grupach 12 osobowych, 

b. wodę pitną podczas szkoleń, 
c. materiały szkoleniowe (w tym materiały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o ile to konieczne), 
d. realizację zajęć (w miarę możliwości organizacyjnych Realizatora Projektu) możliwie blisko miejsca zamieszkania 

Uczestnika Projektu, w trybie i godzinach dostosowanych do jego potrzeb, 
e. uczestniczenie w zajęciach organizowanych w budynkach i salach dostosowanych do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności Uczestnika Projektu, 
f. udział w egzaminie TOEIC Bridge po pozytywnym ukończeniu szkolenia (warunki dotyczące pozytywnego 

ukończenia szkolenia: obecność na co najmniej 80% zajęć, pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu 
końcowego). 

§ 5. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, zobowiązany jest on przedstawić wniosek Realizatorowi 

Projektu nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie. 
3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, nastąpi z przyczyn niezależnych 

od Uczestnika Projektu lub zostało zaakceptowane przez Realizatora Projektu. 

§ 6. Prawa Uczestnika Projektu 

Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 
a. zgłoszenia uwag i oceny szkolenia (wsparcia), które otrzymuje w Projekcie, 
b. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, 
c. dostępu do wody podczas zajęć, 
d. otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu z języka angielskiego realizowanym w ramach Projektu po 

spełnieniu odpowiednich wymagań, 
e. opuszczenia maksymalnie 20% godzin wsparcia w ramach projektu, większa liczba nieobecności wymaga 

usprawiedliwienia i może powodować skreślenie z listy uczestników, 
f. przystąpienia do egzaminu TOEIC Bridge po pozytywnym zakończeniu udziału w szkoleniu. 

§ 7. Obowiązki Uczestnika Projektu 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
a. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć realizowanych w ramach kursu języka angielskiego – potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem Uczestnika Projektu na listach obecności, 
b. przystąpienia do egzaminu TOEIC Bridge po ukończeniu uczestnictwa w kursie w terminie i miejscu ustalonym przez 

Realizatora Projektu, 
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c. wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, a także udzielania wszelkich 
informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

d. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie, 
e. usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach realizowanych w ramach Projektu, 
f. zwrotu pełnych kosztów swojego uczestnictwa w projekcie szkoleniowym przypadku: 

− rezygnacji z udziału w Projekcie po jego rozpoczęciu, 
− niewykonania obowiązku, o którym mowa w paragrafie 7 lit. a niniejszej umowy, 
− nieprzystąpienia do egzaminu końcowego, 
− przedstawienia fałszywego lub niepełnego oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego. 

Uczestnik Projektu uznaje, iż w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszym punkcie umowy będzie 
on zobowiązany do zwrotu całkowitych kosztów uczestnictwa w projekcie szkoleniowym na rzecz Realizatora 
Projektu, w kwocie 2 306,81 zł. 
Koszty te zobowiązuje się zwrócić w takim przypadku w terminie 14 dni od dnia rezygnacji bądź wystąpienia innych 
okoliczności przewidzianych powyżej, na wskazane przez Realizatora Projektu konto bankowe. 

§ 8. Obowiązki Realizatora Projektu 

Organizator projektu zobowiązuje się do: 
a. przeprowadzenia szkolenia w ramach Projektu, 
b. zapewnienia zestawu podręczników, materiałów szkoleniowych zgodnie z zapisami Projektu, 
b. prowadzenia kursów przez doświadczonych lektorów języka angielskiego, 
c. zapewnienia sal szkoleniowych oraz zaplecza technicznego niezbędnych do realizacji Projektu, 
d. wystawienia zaświadczeń ukończenia szkolenia w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie, 
e. wydania certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu zewnętrznego TOEIC Bridge. 

§ 9. Rozwiązanie umowy 

Realizator Projektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Uczestnika Projektu z 
udziału w Projekcie, w przypadkach gdy: 

a. Uczestnik Projektu opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych określonych w §4, 
b. nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań wskazanych w §7 i po otrzymaniu pisemnego 

upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień, 
c. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Realizatora Projektu. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
3. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1 – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie. 

 ..........................................................................................   ..........................................................................................  
 Podpis Uczestnika Projektu Pieczęć i podpis osób reprezentujących Realizatora Projektu 
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Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
w projekcie „Języki nam nieobce” nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.02.00-30-0310/15-00 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

1. Ja, niżej podpisany/a,decyduję się wziąć udziału w projekcie „Języki nam nieobce” nr umowy o dofinansowanie 
RPWP.08.02.00-30-0310/15-00 realizowanym przez Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska 
z siedzibą w Poznaniu 61-740, przy ul. Paderewskiego 11/13 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 i jednocześnie zobowiązuję się do udziału w 120 godzinnym szkoleniu z języka angielskiego 
i przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC Bridge. 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 
− moje miejsce zamieszkania, pracy lub nauki znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, 
− posiadam wykształcenie na poziomie max. ISCED 3 (tj. podstawowe, gimnazjalne, lub ukończone co najwyżej liceum 

ogólnokształcące, liceum profilowane; technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, 
zasadnicza szkoła zawodowa), 

− mam nie mniej niż 25 lat, 
− jestem niepełnosprawny i posiadam odpowiednie orzeczenie potwierdzające moją niepełnosprawność*, 
− mój status na rynku pracy to: 

− bezrobotny (osoba pozostające bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia)*, 
− zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie*, 
− zatrudniony w małym przedsiębiorstwie*, 
− zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie*, 
− zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie*, 
− zatrudniony w administracji publicznej*, 

− moja znajomość języka angielskiego jest na poziomie nie wyższym niż A2, 
− moja znajomość języka angielskiego jest na poziomie A1 lub niższym*, 
− miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu rawickiego, wolsztyńskiego, gostyńskiego lub szamotulskiego*, 
− zgłosiłem się do udziału w Projekcie z własnej inicjatywy. 

3. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (skreślić jeśli nie dotyczy): 
− osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (karaimska, łemkowska, romska, tatarska), migrant, osoba obcego 

pochodzenia (każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa), 
! ODMOWA PODANIA DANYCH      ! TAK    ! NIE 

− osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania, 
niezabezpieczone zakwaterowanie, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe), 

! ODMOWA PODANIA DANYCH      ! TAK    ! NIE 
− osoba z niepełnosprawnościami (osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

                                                
* skreślić jeśli nie dotyczy 
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(Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia, 

! ODMOWA PODANIA DANYCH      ! TAK    ! NIE 
− osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (gospodarstwo domowe, w którym żaden członek 

nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo), 
o w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, 
           ! ODMOWA PODANIA DANYCH      ! TAK    ! NIE 

− osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, 
! ODMOWA PODANIA DANYCH      ! TAK    ! NIE 

− osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby z gospodarstw 
domowych bez osób pracujących, osoby z  gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, osoby 
z gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.) 

! ODMOWA PODANIA DANYCH      ! TAK    ! NIE 
 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby Projektu. 
Będąc świadomy/a odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji oświadczam, że powyższe 
informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu 
należytej staranności. 

 ..........................................................................................   ..........................................................................................  
 Miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu 
Oświadczenie uczestnika projektu 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Języki nam nieobce” 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 Rozwoju, 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO: 

a) rozporządzenia 1303/2013; 
b) rozporządzenia 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej. 

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

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Języki nam nieobce”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 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 Zarządzającej – Zarządowi Województwa Wielkopolskiego  
mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Betterfield spółka cywilna 
Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji 
Projektu – PROFESJA Centrum Aktywizacji Zawodowej sp. z o.o. , ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań. 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 WRPO 2014+. 

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu. 
7. 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. 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 ..........................................................................................   ..........................................................................................  
 Miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika Projektu 


