
   

 
 

		
Fundacja	Innowacja	i	Wiedza	testuje	model	wsparcia	„Pełny	portfel”	w	ramach	
powierzonego	grantu	dofinansowanego	z	projektu	„Szansa	–	nowe	możliwości	
dla	dorosłych”,	realizowanego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza			
Edukacja	Rozwój	2014	–	2020,	współfinansowanego	przez	Unię	Europejską		
ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	

 

 
UMOWA UCZESTNICTWA 

 
NR ………  /PP 

 
zawarta w Warszawie w dniu…………………pomiędzy: 
 
FUNDACJĄ INNOWACJA I WIEDZA zwaną dalej „Grantobiorcą”, reprezentowaną 
przez: 
Krzysztofa Jaszczuka, Prezesa, 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki 
 
………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki 
 
………………………………………………………………………………………………… 
numer PESEL Uczestnika/Uczestniczki 
 
zwanym dalej „Uczestnikiem Modelu Wsparcia (UMW)”. 
 
Grantobiorca i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej 
treści: 
 

§ 1  
1. Grantobiorca oświadcza, że jest realizatorem modelu wsparcia  „Pełny 

portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa 
– nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Model wsparcia  „Pełny portfel” jest realizowany w okresie od 1 stycznia  
2021 r. do dnia 31.01.2022 r. 

3. Udział w modelu wsparcia  jest dla UMW bezpłatny. 
 

§ 2 
Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że jest uprawniony/a do wzięcia udziału w 
modelu wsparcia „Pełny portfel” – zgodnie z kryteriami rekrutacji oraz, że zapoznał/a 
się i akceptuje warunki uczestnictwa określone w Regulamin rekrutacji i 
uczestnictwa. 
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§ 3 
1. Grantobiorca zobowiązuje się, że w ramach modelu wsparcia będą 

realizowane następujące działania: 
a) wsparcie edukacyjne  
b) wsparcie psychologiczne, 
c) wsparcie doradcze specjalistów: doradca zawodowy, coach, doradca 

walidacyjny i innych specjalistów w zależności od zindywidualizowanych 
potrzeb. 

d) walidacja efektów uczenia się.   
Wsparcie edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój umiejętności podstawowych 
oraz kompetencji społecznych w zakresie edukacji finansowej, realizowanych w 
formie indywidualnej i grupowej. 
A. Wsparcie edukacyjne zakłada realizację: 
a) Kursu on-line składającego się z 6 modułów tematycznych: 

- Budżet domowy 
- Rozsądne pożyczanie 
- Oszczędzanie praktycznie 
- Bezpieczeństwo finansów w sieci 
- Prawa konsumenta 
- Cele finansowe, formy wsparcia i motywacja 

b) Warsztatu obsługi platformy e-learningowej (5 grup x 16 godzin 
szkoleniowych) – dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą taką potrzebę 

c) Wsparcia e-nauczyciela w procesie kształcenia on-line (średnio 6 
godz./osobę) 

d) Warsztatu kompetencji społecznych (5 grup x 16 godzin szkoleniowych) 
Wsparcie edukacyjne zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
Uczestnika/czki na podstawie przeprowadzonej diagnozy.  

B. Wsparcie psychologiczne (średnio 2 godz./osobę) realizowane będzie w 
przypadku uzasadnionej potrzeby Uczestnika/czki. 

C. Wsparcie doradcze specjalistów realizowane będzie w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb Uczestnika/czki przez:  

- doradca zawodowy (średnio 4 godziny/osoba) 
- coach ( średnio 2 godzin/osoba) 
- inni specjaliści (prawnik, pracownik socjalny, pedagog, itp.), w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb  
D. Walidacja efektów uczenia się: 
a) Walidacja będzie odbywała się w formie indywidualnego spotkania w sali, 

wyposażonej w niezbędny sprzęt (komputer z dostępem do Internetu i 
narzędzi np. arkusz kalkulacyjny) oraz inne materiały niezbędne do wykonania 
zadań (np. wzory umów kredytowych, oferty produktów finansowych), co 
pozwoli na zachowanie pełnego komfortu spotkania. 
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b) Walidacja będzie przeprowadzona przez 2 asesorów walidacyjnych, którzy 
podpiszą deklaracje poufności i bezstronności wobec Uczestnika/czki 
modelu. 

c) Uczestnikom/czkom zostanie zagwarantowana poufność informacji na ich 
temat (dostęp do tych informacji będą miały tylko osoby uprawnione i ściśle 
związane z procesem walidacji), a także przeprowadzenie procesu z 
poszanowaniem indywidualnych predyspozycji i cech Uczestnika/czki. 

d) Walidacja będzie odbywała się w formie wywiadu swobodnego (rozmowa 
indywidualna z Uczestnikiem/czką) podczas którego asesorzy będą 
weryfikować efekty uczenia się danej osoby, zadając w tym celu  pytania, a 
także prosząc o wykonanie różnych zadań praktycznych. 

e) Uczestnik/czka będzie mógł/mogła (przed przystąpieniem do walidacji) 
skorzystać z wsparcia doradcy walidacyjnego (średnio 2 godziny/osoba), 
który przekaże wszystkie szczegółowe informacje na temat tego procesu i 
warunków udziału oraz na każdym etapie będzie wspierał Uczestnika/czkę w 
tym procesie. 

f) Uczestnik/czka bez względu na wynik walidacji zostanie szczegółowo 
poinformowany/a o wynikach wraz z ich uzasadnieniem. 

g) Ze względu na nieformalny charakter edukacji, Grantobiorca będzie wystawiał 
zaświadczenia o pozytywnym zakończeniu kursu z edukacji finansowej wraz 
ze wskazaniem poszczególnych zagadnień tematycznych, poziomu wiedzy i  
umiejętności osiągniętych przez Uczestnika/czkę. 

h) Uczestnik/czka otrzyma informację zwrotną w zakresie możliwości rozwoju 
dalszych umiejętności, obszarów wymagających doskonalenia oraz mocnych 
stron. 

i) W przypadku negatywnego wyniku walidacji i po przedstawieniu 
uzasadnienia, Uczestnik/czka będzie miał/a prawo do odwołania się od tej 
oceny. 

E. Zajęcia integracyjne 
W ramach modelu wsparcia planowana jest organizacja zajęć integracyjnych w 
formie wspólnych spotkań lub zajęć, które mogą mieć formę pikniku rodzinnego, 
ogniska, wspólnego wyjścia do kina lub innych form rozrywki, służących 
zintegrowaniu Uczestników modelu wsparcia. 

1. Wsparcie w formie doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych 
będzie odbywało się siedzibie Grantobiorcy: al. Komisji Edukacji 
Narodowej18/4B, w Warszawie lub innym miejscu wskazanym przez 
Grantobiorcę. Natomiast realizacja kursu szkoleniowego „Pełny portfel”, 
będzie odbywała się w formie zdalnej poprzez logowanie do platformy e-
learning: www.online.fiiw.pl.  

2. Działania, o których mowa w § 3, będą odbywać się w miejscach i terminach 
ustalonych przez Grantobiorcę.  
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3. Harmonogram zajęć grupowych zostanie przekazany UMW przed 
rozpoczęciem zajęć (nie później niż w terminie 7 dni). Terminy zajęć 
indywidualnych ustalane będą na bieżąco, indywidualnie z UMW. 
Uczestnik/czka zobowiązana jest do realizacji kursu e-learning „Pełny portfel” 
do 4 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy.  
 

§ 4 
UMW zobowiązuje się do: 

1. Realizacji wszystkich wskazanych przez Grantobiorcę działań planowanych w 
ramach modelu wsparcia, z wyjątkiem przystąpienia do walidacji efektów 
uczenia się, które ma dobrowolny charakter.  

2. Pełnego udziału w kursie „Pełny portfel” tj. przejścia wszystkich wskazanych 
przez Grantobiorcę modułów tematycznych wraz z zaliczeniem testów 
końcowych na poziomie min. 80 % we wskazanym terminie. 

3. Współpracy z e-nauczycielem oraz wykonywania wszystkich wskazanych w 
kursie zadań, które stanowią formę pracy indywidualnej.  

4. Udziału w konsultacjach i doradztwie indywidualnym we wskazanej formie, 
miejscu i czasie ustalonym wspólnie z Grantobiorcą. W wypadku 
usprawiedliwionej nieobecności, UMW zobowiązany jest do jak najszybszego 
poinformowania Grantobiorcy o swojej nieobecności (min. 1 dzień przed 
zajęciami) oraz ustalenia nowego terminu konsultacji/doradztwa 
indywidualnego. 

5. Udziału w zajęciach grupowych (warsztaty) we wskazanej formie, miejscu i 
czasie ustalonym przez Grantobiorcę. W wypadku usprawiedliwionej 
nieobecności, UMW zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania 
Grantobiorcy o swojej nieobecności (min. 1 dzień przed zajęciami) oraz 
ustalenia nowego terminu udziału w warsztatach.  

6. Nieobecności mogą zostać usprawiedliwione poprzez niezwłoczne 
przedstawienie Grantobiorcy stosownego zaświadczenia lekarskiego 
dotyczącego jego osoby, członka jego rodziny lub odpowiednio 
uzasadnionego oświadczenia na piśmie potwierdzającego, że Uczestnik/czka 
nie bierze udziału w wyznaczonych zajęciach z powodu ważnych sytuacji 
losowych. 

7. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i 
grupowych oraz przystąpienia do testów sprawdzających (jeśli takowe 
zostaną przewidziane przez osobę prowadzącą) i egzaminu końcowego.  

8. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych celem dokonania oceny jakości i 
efektywności udzielanego wsparcia.  

9. Podania zakresu danych związanych z sytuacją rodzinną, społeczną i prawną 
– zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem danych koniecznych do 
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wprowadzenia do Centralnego systemu informatycznego SL2014 w zakresie 
UMW. 
 

§5 
1. Grantobiorca może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej 

umowy z powodu:  
a) istotnego naruszenia przez UMW postanowień umowy,  
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć 

indywidualnych lub grupowych,  
c) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.  
d) rażącego zachowania w stosunku do personelu projektu 
2. Grantobiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia również w 

przypadku rozwiązania umowy z Grantodawcą tj. Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji.  
 

§ 6 
1. Grantobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec UMW w przypadku: 

a) wstrzymania finansowania modelu wsparcia przez Grantodawcę, w tym 
również spowodowanego brakiem środków na realizację modelu wsparcia,  

b) rozwiązania umowy w trybie określonym w § 5.  
 

§7 
1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.  
2. Wszelkie spory między Grantobiorcą a UMW związane z realizacją niniejszej 

umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.  
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez 

sąd właściwy dla siedziby Grantobiorcy.  
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 

Grantobiorcy, jednym dla UMW. 
 
 Uczestnik/Uczestniczka                                                  Grantobiorca 
 
……………………………..                                                    ……………………………. 
   data, czytelny podpis                                            data, podpis osoby upoważnionej 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik Nr 1- deklaracja uczestnictwa w modelu wsparcia 
Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika modelu wsparcia 
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Załącznik nr 1 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MODELU WSPARCIA 

 
 

Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w modelu wsparcia „Pełny portfel” 
realizowanym przez Fundację Innowacja i Wiedza w ramach powierzonego grantu 
dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 
2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.  
Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  
 
 
……………………………………..                                     ……………………………… 
            Data i miejsce                                                           Podpis uczestnika/czki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

		
Fundacja	Innowacja	i	Wiedza	testuje	model	wsparcia	„Pełny	portfel”	w	ramach	
powierzonego	grantu	dofinansowanego	z	projektu	„Szansa	–	nowe	możliwości	
dla	dorosłych”,	realizowanego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza			
Edukacja	Rozwój	2014	–	2020,	współfinansowanego	przez	Unię	Europejską		
ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	

 

Załącznik nr 2 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MODELU WSPARCIA 

(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 modelu pn. „Pełny portfel” przyjmuję do 
wiadomości, 
iż: 
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 – 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 
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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 modelu, 
„Pełny portfel”,  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 Zarządzającej 
– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
Beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje 
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Fundacji Innowacja i Wiedza, al. 
Komisji Edukacji Narodowej 18/5B, 02-979 Warszawa.  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 rzecz 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 
modelu. 
8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w modelu przekażę Grantobiorcy 
dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w 
kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w modelu 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. 



   

 
 

		
Fundacja	Innowacja	i	Wiedza	testuje	model	wsparcia	„Pełny	portfel”	w	ramach	
powierzonego	grantu	dofinansowanego	z	projektu	„Szansa	–	nowe	możliwości	
dla	dorosłych”,	realizowanego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza			
Edukacja	Rozwój	2014	–	2020,	współfinansowanego	przez	Unię	Europejską		
ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	

 

13. Mogę skontaktować się u Grantobiorcy z osobą, która odpowiada za ochronę 
przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej fiiw@fiiw.pl  lub z powołanym przez administratora Inspektorem 
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej lub 
iod@frse.org.pl lub iod@miir.gov.pl. 
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 
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 modelu, data 
rozpoczęcia udziału w modelu, data zakończenia udziału w modelu, 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 powyżej.1 
 
 
 
 
 
 
 
…..………………………………………         …………………………………………… 
                     MIEJSCOWOŚĆ I DATA                          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA MODELU WSPARCIA 
 

 
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. 


