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DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

w projekcie: 
Praca- klucz do integracji. 

Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy 

 
 
 

 
1. DANE PERSONALNE 

 
Imię (imiona) i 
nazwisko 

 

PESEL  

Płeć □  kobieta                         □  mężczyzna 

Obywatelstwo   

 
2. ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Województwo 
 

Miejscowość  

Ulica 
nr domu i 
lokalu 

 

Kod pocztowy  

 

 
3. DANE KONTAKTOWE 

 

Telefon   

e-mail   
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4. OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

Zgłaszam chęć udziału w projekcie „Praca- klucz do integracji. 
Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ”.Projekt „Praca- 
klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ” jest 
realizowany na podstawie umowy nr DRP-X/162/PK/2022 miedzy  Regionem 
Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” a Ministrem Rodziny i Polityki 
Społecznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn.„Razem 
Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na 
lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego 
dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Projekt dofinansowano ze środków budżetu 
państwa. Dofinansowanie  1 094 428,00 zł. Całkowita wartość 1 094 428,00 zł. 

Oświadczam, że jest obywatelem Ukrainy, który znalazł się w Polsce w 
związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy 
i znajduje  się w szczególnie trudnej  sytuacji życiowej. 

Informacje zawarte w niniejszym formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu 
i są prawdziwe i jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego.  

 
 
 
 
 
 

        ………………………………………………….. ………………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis  
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Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………… 

 
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu  „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem” mający siedzibę w Warszawie (00-513), ul. 

Nowogrodzka 1/3/5.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, drogą 

elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

Kategorie danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:  

W przypadku osoby świadczącej usługi: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.  

W przypadku uczestnika Programu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do programu, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, postępowania w trybie nadzoru lub sprawozdawczości. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania przez Ministra zadań związanych 

ze sprawozdawczością, nadzorem oraz z czynnościami kontrolnymi dotyczącymi  realizacji Programu „Razem 

Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. Podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art.  62d 

ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690). 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności 

związanych z realizacją Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na 

podstawie przepisów prawa (np. podmiotom kontrolującym Ministra).  

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych 

wynikających z realizacji „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców 

na lata 2022 – 2023”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 

przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.  

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do 

ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa 

powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego 

i zasadami archiwizacji. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00. 

Źródło pochodzenia danych 

Pani/Pana dane zostały przekazane przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 20-109 Lublin, ul. 

Królewska 3,  /który przekazała nam je w związku z Pani/Pana udziałem w Programie „Razem Możemy Więcej – 

Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” . 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem zadań Ministra w ramach „Razem 

Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”.  

 

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

data                                                                                                    Czytelny podpis 

  

mailto:iodo@mrips.gov.pl
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UMOWA nr 
na ORGANIZACJĘ WSPARCIA  w ramach projektu  

„Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy” 

 

zawarta w Lublinie w dniu ……………………. pomiędzy: 

Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” w Lublinie,  

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, NIP 946-18-40-518, reprezentowanym przez: 

Mariana Króla – Przewodniczącego Zarządu Regionu 

Marka Wątorskiego – Zastępcę  Przewodniczącego Zarządu Regionu  

zwanym dalej „Realizator projektu” 

a 

Imię nazwisko: ………………………………………………………… 

 

PESEL: ………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”. 

 

§ 1 

 

1. Umowa dotyczy udzielenia wsparcia „Uczestnikowi projektu” przez „Realizatora projektu „Praca- klucz 
do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ”. 
2. Projekt „Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ” jest 
realizowany na podstawie umowy nr DRP-X/162/PK/2022 miedzy  Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ 
„Solidarność” a Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej 
3. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn.„Razem Możemy Więcej – Pierwsza 
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, 
ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców 
na lata 2022–2025. 
4. Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie  1 094 428,00 zł. Całkowita 
wartość 1 094 428,00 zł. 
5. Uczestnik oświadcza, że jest obywatelem Ukrainy, który znalazł się w Polsce w związku z prowadzonymi 
działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje  się w szczególnie trudnej  sytuacji życiowej. 

 

§ 2 

 
Zakres wsparcia projektowego obejmuje: 
1.IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA  

W ramach zadania zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestnika  projektu (przez doradcę zawodowego) 

oraz stworzona   indywidualna ścieżka kariery z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb.  

Wymiar wsparcia 3 godz. Zegarowe. 

Wsparcie przeprowadzi  doradca zawodowy. 

Działania obejmą analizę sytuacji zawodowej uczestnika  pod względem możliwości wykorzystania jego 

potencjału na rynku pracy oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,  zaplanowanie w określonym czasie 

realizacji wybranych działań w celu poprawy sytuacji zawodowej, wzmocnienia potencjału na rynku pracy, 

instrumenty, usługi, narzędzia rynku pracy możliwe w zastosowaniu  przy realizacji IPD oraz  działania  do 

samodzielnej realizacji przez uczestnika. 

 

 

Uczestnikom zostaną zapewnione przerwy kawowe,  a  w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu  
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W sytuacji obostrzeń  związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w 

formie on-line lub hybrydowo 

2.WSPARCIE AKTYWIZUJĄCE  

Uzasadnieniem realizacji zadania jest nabycie i wzmocnienie kompetencji kluczowych, umiejętności społecznych 

i niezbędnych do samorealizacji osobistej i zawodowych, profilaktyka zdrowotna - wiedza, umiejętności i 

motywacja do zdrowego trybu życia. Ponadto zdobycie praktycznych umiejętności do poruszania się po rynku 

pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. 

Wsparcie odbywać się będzie w grupach, dobranych przez doradcę zawodowego. 

Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji składać się będzie  z dwóch elementów: 

Część 1. Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej -12 godz. (2 dni po 6 h) obraz siebie, 

współpraca w grupie, .komunikacja,  asertywność, zarządzanie czasem zasady higieny osobistej., zdrowe 

odżywianie, zdrowy tryb życia, stres-ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, funkcjonowanie społeczne. 

Część 2 Warsztaty aktywizacji zawodowej 12 godz.(2 dni po 6 h) moje zainteresowania i zdolności, 

funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, dokumentacja poszukującego pracy rozmowa kwalifikacyjna.  

Uczestnikom zostaną zapewnione obiady, materiały szkoleniowe  oraz w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu. 

W sytuacji obostrzeń  związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w 

formie on-line lub hybrydowo 

3.WSPARCIE SZKOLENIOWE  

Szkolenie  kończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje uczestników. 

Za wybór kursu odpowiadać będzie doradca zawodowy (zgodnie z IPD i zapotrzebowaniem rynku pracy) Kryteria 

doboru szkoleń: predyspozycje i potrzeby określone w IPD oraz zapotrzebowanie na rynku pracy. wykształcenia 

oraz cechy psychofizyczne oraz potrzeby pracodawców ( Barometr zawodów deficytowych) 

Liczba godzin szkolenia to 300 godzin dydaktycznych na kurs. Łącznie 50 dni szkoleniowe. Okres realizacji kursu 

ok. 2 miesięcy.  

Dla uczestników  zapewnione zostaną posiłki, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie i 

badania lekarskie, odzież ochronna oraz materiały. Zakłada się że minimum 50% godzin zajęć będą to zajęcia 

praktyczne realizowane u pracodawcy. 

Każde szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego kwalifikacje, umiejętności i 

kompetencje. Uczestnicy , którzy zakończą  kurs i egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają dokument- 

zaświadczenie potwierdzający kwalifikacje do wykonywania czynności i zadań w zakresie objętym szkoleniem. 

Zaświadczenie  zawierać będzie info o zakresie szkolenia o liczbie h szkole. oraz wynikach egzaminu i będzie 

zgodne z właściwym rozporządzeniem. 

W sytuacji obostrzeń  związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w 

formie on line lub hybrydowo. 

4.AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Pośrednictwo w wymiarze 2 godzin zegarowych. Ocena postępów i perspektyw zawodowych  i społecznych, 

wdrażanie IPD. Wyszukiwanie pracodawców, pomoc w zatrudnieniu. 

 Uczestnikowi  zapewnione zostaną: zwrot kosztów dojazdu. Celem pośrednictwa będzie znalezienie i utrzymanie 

pracy przez uczestników. Pośrednictwo realizować będzie pośrednik pracy-doradca 

 

§ 3 

 

Realizator projektu zobowiązuje się: 

1. Udzielić Uczestnikowi projektu wsparcia określonego w §1 niniejszej umowy. 

2. Zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe niezbędne do realizacji wsparcia. 

3. Zapewnić w razie potrzeby miejsce kursu wyposażone w sprzęt słuchawkowy dla niedosłyszących, narzędzia 

TIK. 
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4. Wypłacić stypendium szkoleniowe na konto bankowe wskazane przez Uczestnika projektu, w formie 

bezgotówkowej, po zakończeniu udziału w szkoleniu, w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie 

odbytych godzin (wyliczenie na podstawie listy obecności). 

5. Wysokość stypendium szkoleniowego  wyliczona  dla  150 h zajęć miesięcznie- wynosi ze składkami ZUS-  

1923,64  zł. Kwota do wypłaty na konto wynosi 1 489 zł. 

6. Uczestnik wskazuje następujące złotówkowe  konto do wypłaty stypendium: 

 

Imię i nazwisko właściciela………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr złotówkowego  konta bankowego: 

   -     -     -     -     -     -     
 

7. Uczestnicy wsparcia otrzymają pisemną informację dot. zasady równości szans w tym równości płci. 

Pomieszczenia, w których odbywać się będzie wsparcie umożliwią swobodny dostęp osobom 

niepełnosprawnym- nie będą posiadać barier architektonicznych. Dla osób niedowidzących przygotowana 

zostanie specjalna wersja prezentacji umożliwiająca swobodne zapoznanie się z jej treścią. Dla osób 

niedosłyszących przygotowane zostaną specjalne zestawy słuchawkowe. 

 

§ 4 

 

Uczestnik projektu oświadcza, że: 

1. Deklaruje udział w projekcie Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z 

Ukrainy i spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

2. Zgłasza się z własnej inicjatywy i chce uczestniczyć w proponowanym w projekcie wsparciu.  

3. Niezwłocznie poinformuje Realizatora projektu o zmianie statusu wskazanego w kryteriach 

kwalifikowalności. 

4. Przyjmuje do wiadomości fakt, iż w chwili zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 6 traci prawo do dalszego 

uczestnictwa w projekcie. 

5. W przypadku nieujawnienia informacji, o której mowa w § 6 oraz powstania z tego tytułu konsekwencji 

finansowych dla Realizatora projektu, poniesie odpowiedzialność za zatajenie prawdy i zwróci środki 

finansowe związane z nieuprawnionym uczestnictwem w projekcie i uznane za niekwalifikowalne. 

 

§ 5 

 

Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

1. Podpisania i złożenia kompletnej dokumentacji związanej z udziałem w projekcie, o której mowa w 

Regulaminie Projektu. 

2. Regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach (w tym uczestnictwa w co najmniej 80% 

zajęć szkoleniowych), potwierdzonego podpisem na liście obecności. 

3. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i innych dokumentów związanych z prawidłową realizacją 

projektu. 

4. Wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych. 

5. Stosowania zaleceń osoby prowadzącej zajęcia, w których uczestniczy. 

6. Przystąpienia do egzaminu końcowego, którego celem jest uzyskanie przez Uczestnika kursu dokumentu 

potwierdzającego zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz prawo do wykonywania danego 

zawodu. 

7. Niezwłocznego informowania Realizatora projektu o każdej zmianie swoich danych kontaktowych oraz 

statusu wynikającego z kryteriów rekrutacji. 

8. Zgłoszenia Realizatorowi projektu nieobecności w określonym dniu szkolenia lub faktu opuszczenia zajęć 

przed zaplanowaną godziną ich zakończenia w formie co najmniej telefonicznej w dniu poprzedzającym 
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szkolenie, oraz dostarczenia dokumentów usprawiedliwiających nieobecność Uczestnika kursu do Biura 

Projektu mieszczącego się przy ulicy Królewskiej 3 w Lublinie, pokój nr 35, w terminie 6 dni od daty powstania 

nieobecności. 

9. Zwrotu kosztów wsparcia w wysokości poniesionych kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie 

w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji w trakcie trwania kursu lub wsparcia doradczego, bądź braku 

systematycznego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny poziom nieobecności uczestnika w zajęciach w 

ramach projektu to 20%, nieobecności muszą zostać usprawiedliwione), nieprzystąpienia do egzaminu 

końcowego . 

 

§ 6 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o 

rezygnacji na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. 

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi kursu dalsze uczestnictwo w 

kursie zobowiązany jest do złożenia rezygnacji wraz z uzasadnieniem. Rezygnację należy dostarczyć w formie 

pisemnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kontynuację 

szkolenia. 

 

§ 7 

 

Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Realizatora projektu danych osobowych Uczestnika kursu 

na potrzeby związane z prawidłową realizacją projektu i jego monitoringiem. 

 

§ 8 

 

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, będzie udzielane w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia 

podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. 

2. Działania, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, będą realizowane w miejscach i terminach ustalonych 

przez Realizatora projektu. 

3. Harmonogram poszczególnych rodzajów zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi nie później niż w terminie 

7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą załatwiane przez strony polubownie. W razie 

niemożności polubownego rozwiązania sporu organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla Realizatora 

projektu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

……………………………………….      ……………………………………………….  
(Uczestnik projektu)           (Realizator projektu) 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ  

 
в проекті:  

 

“ Робота - ключ до інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України „ 

 

 

1. ОСОБИСТІ ДАНІ  
 

Ім'я (імена) та прізвище  

 

стать □ жіноча □ чоловіча  

Громадянство  

 

2. АДРЕСА  
 

Воєводство  

Місто  

вулиця, № будинку та квартири  

поштовий індекс  

 

3. КОНТАКТНІ ДАНІ  
Телефон  

електронна пошта, e-mail:  
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4. Я ЗАЯВЛЯЮ, ЩО:  
 

маю бажання взяти участь у проекті «Робота – ключ до інтеграції. Комплексна 

програма підтримки переселенців з України ”. Проект “Робота – ключ до інтеграції”. 

Комплексна програма підтримки переселенців з України» реалізується на підставі угоди 

№ DRP-X / 162 / PK / 2022 між Центрально-Східним регіоном НСЗЗ «Солідарність» та 

Міністром сім’ї та соціальної політики. Проект отримав фінансування в рамках 

конкурсу пропозицій «Разом ми можемо більше – перший випуск Програми активації 

для іноземців на 2022-2023 роки», оголошеного в рамках Відомчої програми активації 

для іноземців на 2022-2025 роки. Проект фінансувався за кошти державного бюджету. 

Співфінансування 1 094 428,00 злотих. Загальна вартість 1 094 428,00 злотих.  

 

Заявляю, що я являюсь громадянином України, який прибув до Польщі у зв'язку            

з бойовими діями на території України та перебуваю в особливо тяжкій життєвій 

ситуації.  
 

Інформація, що міститься в цій формі, є фактичною та правдивою, я проінструктований 

та обізнаний про кримінальну відповідальність за подання неправдивих відомостей, 

передбачену ст. 233 § 1 і 2 Кримінального кодексу.  

 

      ……………………………………                       ………………………………………… 

місце і дата                                                      розбірливий підпис 
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Прізвище та ім’я учасника…………………………………………… 

 

Інформаційний пункт GDPR у рамках програми «Разом ми можемо більше – перша редакція 

Програми активації для іноземців на 2022–2023 роки»  
Відповідно до ст. 14 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 

2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також 

про скасування Директиви 95/ 46 / EC (загальний регламент захисту даних) (Законодавчий вісник UE L 119 

від 05.04.2016 р., ст. 1, зі змінами), надалі іменований «RODO», інформую про наступне:  

Особа та контактні дані адміністратора  
Адміністратором ваших персональних даних, які обробляються в Міністерстві сім’ї та соціальної політики, 

є Міністр сім’ї та соціальної політики, надалі іменований «Міністр», що знаходиться у Варшаві (00-513), 

вул. Новогродзька 1/3/5.  

Контактні дані уповноваженої особи із захисту персональних даних  
З питань обробки персональних даних, будь ласка, зв’яжіться з уповноваженою особою із захисту даних 

електронною поштою - адреса електронної пошти: iodo@mrips.gov.pl або письмово за такою адресою: вул . 

Новогродзька 1/3/5, 00-513, Варшава.  

Категорії персональних даних  
Обробка персональних даних включає такі категорії ваших даних:  

У випадку постачальника послуг: ім’я та прізвище, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, номер 

телефону.  

Для учасника Програми: ім’я, прізвище та дані, зазначені в заявці на участь у програмі, в обсязі, 

необхідному для проведення перевірки, проведення під наглядом або звітності.  

Цілі обробки та правова основа обробки  
Ваші персональні дані оброблятимуться в обсязі, необхідному для виконання Міністром завдань, 

пов’язаних із звітністю, наглядом та контрольною діяльністю, пов’язаною з реалізацією Програми «Разом 

ми можемо більше – перша редакція Програми активації для іноземців на 2022-2023 рік». Підставою для 

обробки ваших персональних даних є ст. 6 абзац 1с в та ст. 6 абзац 1e GDPR у зв’язку зі ст. 62d Закону від 

20 квітня 2004 р. зі змінами. d. («Законодавчий вісник», 2022 р., п. 690).  

Одержувачі даних або категорії одержувачів даних  
Ваші персональні дані можуть бути передані суб’єктам обробки персональних даних за запитом 

адміністратора в межах його обов’язків та у зв’язку з виконанням діяльності, пов’язаної з реалізацією 

Програми «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активації для іноземців на 2022-2023 

роки», а також іншим суб’єктам, уповноваженим отримувати ваші дані на підставі законодавчих положень 

(наприклад, суб’єктам, підконтрольним Міністру).  

Термін зберігання даних  
Ваші персональні дані зберігатимуться до закінчення терміну дії зобов’язання щодо зберігання цих даних, 

що випливає з реалізації «Разом ми можемо більше – Перше видання Програми активації для іноземців на 

2022–2023 роки», а потім до моменту зобов’язання щодо зберігання даних, що випливають з положень про 

архівну документацію.  

Права суб’єктів даних  
Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати їх виправлення, обмежувати 

обробку цих даних і право вимагати їх видалення після закінчення періоду, зазначеного вище. Реалізація 

вищевказаних прав повинна відповідати закону, на підставі якого відбувається обробка персональних 

даних, а також, серед іншого, з правилами, що випливають з Кодексу адміністративного судочинства та 

правил архівування.  

Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання  
Під час обробки ваших персональних даних не буде автоматизованого прийняття рішень або 

профілювання.  

Право подати скаргу до контролюючого органу Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, 

тобто до Голови Управління захисту персональних даних (PUODO), вул. Ставки, 2, 00-193 Варшава, тел.: 

Джерело походження даних  
Ваші дані надані Центрально-Східним регіоном НСЗЗ «Солідарність» 20-109 Люблін, вул. Крулевська, 3, 

який надав їх нам у зв’язку з вашою участю в програмі «Разом ми можемо більше – перший випуск 

Програми активації для іноземців на 2022-2023 роки».  

Інформація про добровільне або обов'язкове надання даних:  
Надання персональних даних необхідне для цілей, пов’язаних із виконанням завдань Міністра в рамках 

«Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активації для іноземців на 2022-2023 роки». 

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

дата                                                                         розбірливий підпис  
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ДОГОВІР №  

для ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ в рамках проекту:  

«Робота – ключ до інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з 

України»  

 

укладено в Любліні ……………………. між:  

Центрально-Східний регіон НСЗЗ «Солідарність» у Любліні, вул. Крулевська, 3, 20-

Маріана Круля - голови правління регіону  

Марека Вонторського – заступника голови правління ради  

надалі «Виконавець проекту»  

і  

Ім'я прізвище: ……………………………………………… 

Номер PESEL: ……………………………………………… 

надалі іменується «Учасник проекту».  

 

§ 1 

 

1. Договір стосується надання підтримки «Учаснику проекту» «Виконавцем проекту» 

«Робота – ключ до інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України». 

2. Проект «Робота – ключ до інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з 

України» реалізується на підставі Угоди №DRP-X / 162 / PK / 2022 між Центрально-Східним 

регіоном НСЗЗ «Солідарність» та Міністром сім’ї та соціальної політики. 

3. Проект отримав фінансування в рамках конкурсу пропозицій «Разом можемо більше 

– перший випуск Програми активації для іноземців на 2022–2023 роки», оголошено в 

рамках Департаментської програми активізації для іноземців на 2022–2025 роки. 

4. Проект співфінансовано з державного бюджету. Співфінансування складає 1 094 428,00 

злотих. Загальна вартість 1 094 428,00 злотих. 

5. Учасник заявляє, що є громадянином України, який прибув до Польщі у зв’язку з 

бойовими діями на території України та перебуває в особливо складній життєвій ситуації.  

 

 

§

 

 

Обсяг підтримки проекту включає:  

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ УЧАСНИКА 

У рамках завдання буде проведено діагностику потреб учасника проекту 

(профорієнтаційним радником) та створено індивідуальний кар’єрний шлях з 

урахуванням діагностики проблемної ситуації, ресурсів, потенціалу, схильностей та 

потреб.  

Підтримка розмірності - 3 години.  

Підтримку надаватиме професійний радник.  

Діяльність включатиме аналіз професійної ситуації учасника з точки зору можливості 

використання його потенціалу на ринку праці та бар’єрів для працевлаштування, 

планування реалізації обраних заходів протягом визначеного періоду для покращення 
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професійної ситуації, зміцнення потенціалу на ринку праці, інструменти, послуги, 

інструменти ринку праці, які можуть бути використані при реалізації ІПД та діяльність, 

яку здійснюватиме учасник.  

Учасникам будуть надані перерви на каву та, за потреби, відшкодування витрат на проїзд 

У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній 

частині в он-лайн або гібридній формі  

 

2. ПІДТРИМКА АКТИВАЦІЇ 

Обґрунтуванням реалізації завдання є набуття та зміцнення ключових компетентностей, 

соціальних навичок, необхідних для особистісно-професійної самореалізації, 

профілактики здоров’я – знань, умінь та мотивації до здорового способу життя. Крім того, 

набуття практичних навичок орієнтування на ринку праці, оформлення аплікаційних 

документів. Супровід відбуватиметься у групах, відібраних кар’єрним радником. 

Підтримка служб активної інтеграції складатиметься з двох елементів:  

Частина 1. Тренінги у сфері соціальних компетентностей та профілактики здоров'я -12 

год. (2 дні через 6 годин): самооцінка, співпраця в групі, комунікація, наполегливість, 

тайм-менеджмент, принципи особистої гігієни, здорове харчування, здоровий спосіб 

життя, стресові фізичні вправи, релаксація, соціальне функціонування.  

Частина 2. Професійно-активаційний семінар 12 годин (2 дні по 6 годин): мої інтереси та 

здібності, функціонування сучасного ринку праці, документація шукача роботи, 

співбесіда.  

Учасники будуть забезпечені обідами, навчальними матеріалами та, за необхідності, 

відшкодуванням витрат на проїзд. У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено 

надавати підтримку в теоретичній частині в он-лайн або гібридній формі . 

3. ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ 

Навчання завершується отриманням документа, що підтверджує компетенцію або 

кваліфікацію учасників. Вибір курсу буде відповідальністю профконсультанта (відповідно 

до IPD і потреб ринку праці). Критерії відбору навчання: схильності та потреби, зазначені 

в IPD і попит на ринку праці. освітні та психофізичні особливості і потреби роботодавців 

(Барометр дефіцитних професій).  

Кількість навчальних годин – 300 навчальних годин на курс. Всього 50 навчальних днів. 

Тривалість курсу становить приблизно 2 місяці.  

Учасники будуть забезпечені харчуванням, стипендіями на навчання, відшкодуванням 

витрат на проїзд, страховкою та медичними оглядами, захисним одягом і матеріалами. 

Передбачається, що не менше 50% аудиторних годин складатимуть практичні заняття, які 

проводить роботодавець. Кожне навчання завершуватиметься отриманням документа, 

що підтверджує кваліфікацію, навички і компетенції. Учасники, які успішно пройшли курс 

та іспит, отримають документ, що підтверджує кваліфікацію для виконання робіт та 

завдань у рамках навчання. Сертифікат буде містити інформацію про обсяг і кількість 

годин навчання, результати експертизи, згідно з відповідним положенням. У разі 

обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині 
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в он-лайн або гібридній формі.  

4. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Посередництво в розмірі 2 години. Оцінка прогресу та професійно-соціальних 

перспектив, впровадження ІПД. Пошук роботодавця, допомога в працевлаштуванні. 

Учаснику надається: відшкодування витрат на проїзд. Метою працевлаштування буде 

пошук та збереження роботи учасників. Посередництво здійснюватиме посередник-

консультант з працевлаштування  

 

 

§

 

 

Виконавець проекту зобов'язується:  

1. Надати Учаснику підтримку проекту, зазначеного в §1 цієї Угоди. 

2. Надати приміщення, технічні та людські ресурси, необхідні для реалізації підтримки. 

3. Забезпечити, у разі потреби, курсовий майданчик, обладнаний навушниками для 

людей з вадами слуху, засобами ІКТ. 

4. Виплатити стипендію на навчання на вказаний Учасником проекту банківський 

рахунок у безготівковій формі після завершення навчання в розмірі, що відповідає 

фактичній кількості виконаних годин (розрахунок за списком відвідування). 

5. Розмір стипендії на навчання в розрахунку на 150 годин занять на місяць становить 

1923,64 злотих разом із внесками на соціальне страхування. Сума для зняття на рахунок 

становить 1489 злотих. 

6. Для виплати стипендії учасник обирає такий рахунок у злотих: Прізвище та ім’я 

власника …………………………………………………………………............., номер банківського рахунку в 

злотих: 

7. Надати Учасникам підтримки письмову інформацію щодо принципу рівних 

можливостей, у тому числі гендерної рівності. Забезпечити приміщення, де 

відбуватиметься супровід,  вільним доступом для інвалідів – відсутність архітектурних 

перешкод. Для людей із вадами зору буде підготовлена спеціальна версія презентації, 

яка дозволить їм вільно ознайомитися з її змістом. Для людей з вадами слуху підготують 

навушники.  

 

§

 

 

Учасник проекту:  

1. Заявляє про участь у проекті «Робота - ключ до інтеграції. Комплексна програма 

підтримки мігрантів з України» та відповідає критеріям прийнятності для участі в 

проекті. 

2. Подає заявку з власної ініціативи та хоче взяти участь у підтримці, запропонованій у 

проекті. 

3. Негайно повідомляє керівника проекту про зміну статусу, зазначеного в критеріях 

прийнятності. 

4. Визнає той факт, що в момент виникнення ситуації, зазначеної в § 6, він втрачає право 
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на подальшу участь у проекті. 

5. У разі нерозголошення інформації, зазначеної в § 6, і відповідних фінансових наслідків 

для Керівника проекту, він несе відповідальність за приховування правди та повертає 

кошти, пов’язані з неправомірною участю в проекті, та визнання невідповідним.  

 

 

Учасник проекту зобов’язується:  

1. Підписати та подати повну документацію щодо участі в проекті, зазначену в Положенні 

про проект. 

2. Регулярно та своєчасно брати участь у всіх заняттях (у тому числі участь не менше 80% 

навчальних занять), що підтверджуватиметься підписом у відомості про присутність. 

3. Підтверджувати отримання навчальних матеріалів та інших документів, пов’язаних з 

належним виконанням проекту. 

4. Заповнювати оціночних анкет під час навчання. 

5. Застосовувати рекомендації особі, що проводить заняття, в яких він бере участь. 

6. Складати підсумковий іспит, метою якого є отримання документа, що підтверджує 

набуття учасником курсу професійних навичок і кваліфікації, а також права на заняття 

даною професією. 

7. Негайно інформувати Керівника проекту про будь-яку зміну контактної інформації та 

статусу внаслідок критеріїв найму. 

8. Повідомляти Керівника проекту про відсутність у конкретний день тренінгу або факт 

залишення занять раніше запланованого часу їх завершення, хоча б телефоном за день 

до тренінгу та надання документів, що підтверджують відсутність Учасника курсу до офісу 

проекту, що знаходиться на вулиці Крулевська, 3 у Любліні, кімната № 35, протягом 6 днів 

з дати відсутності. 

9. Відшкодування видатків на супровід у розмірі понесених витрат, пов’язаних з його 

участю в проекті, у разі безпідставного звільнення учасника під час проходження курсу 

або консультативного супроводу, чи систематичне невідвідування занять (допустимий 

рівень відсутності учасника на заняттях за проектом становить 20%, пропуски повинні 

бути виправдані), нескладання підсумкового іспиту.  

 

 

 

. У разі відмови від участі в тренінгу Учасник зобов’язаний подати заяву про відмову за  

10 днів до запланованого початку першої форми підтримки. 

2. У разі виникнення випадкових подій, що перешкоджають подальшій участі Учасника в 

навчанні, він зобов'язаний подати заяву про відмову з обґрунтуванням. Заяву про 

відмову необхідно подати в письмовій формі протягом 7 календарних днів з моменту 

виникнення обставин, що перешкоджають продовженню навчання. 
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Учасник курсу погоджується з тим, що Виконавець проекту використовуватиме 

персональні дані учасника курсу для цілей, пов’язаних із належним виконанням проекту 

та його моніторингом.  

 

 

 

1. Підтримка, зазначена в § 1 цієї Угоди, надаватиметься протягом періоду реалізації 

Проекту, тобто з дати підписання угоди до 31 грудня 2023 року. 

2. Діяльність, зазначена в § 1 цієї Угоди, здійснюватиметься в місцях і в дати, визначені 

Виконавцем проекту. 

3. Розклад окремих видів занять надається Учаснику не пізніше ніж за 7 днів до початку 

занять. 

 

 

 

 

 

. Будь-які зміни до цього договору вносяться в письмовій формі під вірогідностю 

недійсності. 

2. У питаннях, не охоплених цим контрактом, застосовуються положення  законодавства. 

3. Будь-які суперечки, що виникають із цієї угоди, вирішуються сторонами мирним 

шляхом. У разі неможливості врегулювати спір мирним шляхом, рішення приймається у 

суді, відповідальному для Виконавця проекту. 

4. Договір складено у двох однотипних (автентичних)?? примірниках, по одному для 

кожної сторони. 

 

 

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

(Учасник проекту)                                                                                 (Виконавець проекту)  

 
 


