
 

ZAŁACZNIKI: 

 

Załącznik nr 1 – Realizacja szkoleń 

 

I. Informacje ogólne.  

  

1. Zakładana liczba uczestników/czek szkoleń – 45 uczestników/czek z zakresu ekonomii 

społecznej, 45 uczestników/czek z zakresu szkoleń zawodowych. 

2. Czas trwania szkolenia z zakresu ekonomii społecznej (modułów szkoleniowych) – 

średnio po 8 h lekcyjnych na 1 dzień szkoleniowy efektywnej pracy trenerskiej. 

3. W związku ze specyfiką projektu, ze względu na indywidualny i spersonalizowany 

charakter, w tym udział osób niepełnosprawnych, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić szkolenia stanowiące odpowiedź na zindywidualizowane potrzeby, zgodnie 

z predyspozycjami zawodowymi określonymi przez doradców zawodowych i 

psychologów/ pedagogów.     

II. Przygotowanie szkoleń.  

 

1. Miejsce, tematyka, zakres, ilość godzin szkoleń oraz ich organizacja powinny być 

dostosowane do konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób i zgodne z 

przygotowaną dla tej osoby (osób) proponowaną ścieżką udziału w Projekcie.  

2. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu informację o każdym szkoleniu do 

akceptacji najpóźniej na 2 dni robocze przed jego planowanym rozpoczęciem. 

3. Co do zasady informacja o szkoleniu (dotyczy również szkolenia indywidualnego/ 

zakupu miejsca szkoleniowego) musi zawierać co najmniej:  

 

1)  Kartę organizacyjną szkolenia, zawierającą:  

a) tytuł szkolenia,  

b) miejsce i czas realizacji szkolenia (teoria + praktyka, jeśli dotyczy)   

c) wykaz trenerów prowadzących szkolenia,  

d) wykaz materiałów szkoleniowych (podręczników, opisu ćwiczeń, 

prezentacji), które otrzymają uczestnicy i ich wersję elektroniczną i 

papierową dostarczy do Biura OWES w Jeleniej Górze,   

e) sprzęt i inne materiały wykorzystywane w szkoleniu,  

f) datę i informację o planowanym egzaminie, 

g)  informację o konieczności wydania orzeczenia lekarskiego w 

przypadku szkoleń i/lub kursów zawodowych. 

 

2) Szczegółowy program – dostosowany do potrzeb konkretnej osoby lub konkretnej 

grupy osób wraz z uzasadnieniem, zawierający w szczególności:  

a) tytuł i zakres szkolenia,  

b) miejsce szkolenia, 

c) czas realizacji szkolenia,  

d) sposób organizacji szkolenia,  

e) cele szkolenia,  

f) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych, oraz ich wymiar z 

uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej,  jeśli dotyczy, 

g) metody nauczania (w formie wykładów i ćwiczeń, z aktywnym udziałem 

uczestników/czek),   

h) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

i) sposób sprawdzania efektów szkolenia, tj. sposób pomiaru przyrostu wiedzy i 

umiejętności (np. pre i post-testy).  



 

3) Harmonogram szkolenia – dostosowany do konkretnej osoby lub konkretnej grupy 

osób wraz z uzasadnieniem, zawierający w szczególności:  

a) wyznaczenie kolejnych dni realizacji szkolenia (daty planowanych zajęć),  

b) określenie godzin realizacji szkolenia w każdym dniu zajęć w postaci: - 

określenia czasowego (godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć), - wymiaru 

godzin w podziale na godziny lekcyjne oraz godziny zegarowe (ilość godzin 

szkolenia w każdym dniu zajęć).   

4) Wstępną listę uczestników/czek zawierającą następujące informacje:  

        a) imię i nazwisko,  

         b) telefon,  

         c) adres e-mail, (jeżeli dotyczy). 

5) Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.  

6) Wzór raportu z oceny efektywności szkolenia.  

7) Wzór protokołu z przeprowadzonego egzaminu.  

8) Wzór certyfikatu. 

9) Inne (jeżeli dotyczy).  

4. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi do 

przedstawionych informacji o szkoleniu i/lub materiałów szkoleniowych/ 

dydaktycznych. W szczególności Zamawiający ma prawo do ingerencji w program i 

harmonogram szkolenia. 

5. W przypadku szkoleń indywidualnych, kupowanych przez Wykonawcę na rynku wzór 

zaświadczenia/certyfikatu, potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz materiały 

szkoleniowe/ dydaktyczne nie podlegają akceptacji Zamawiającego. 

6. Materiały szkoleniowe, przekazywane uczestnikom/czkom szkolenia, co do zasady 

powinny się składać z następujących elementów:   

a) prezentacji multimedialnej, zawierającej na jednym z pierwszych slajdów: znak 

Funduszy Europejskich z nazwą programu tj. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,, znak Unii 

Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz logotyp województwa 

dolnośląskiego, 

b) materiałów stanowiących rozwinięcie zagadnień objętych programem                                 

i prezentowanych w trakcie szkolenia, 

c) materiałów przełamujących stereotypy dotyczące zawodów ze względu na 

płeć/niepełnosprawność/ równość szans, 

d) materiałów uwrażliwiających na obszar ochrony środowiska i modyfikacji 

negatywnych przyzwyczajeń uczestników w tym zakresie, również podczas 

obowiązków pracowniczych. 

 Ponadto powinny one w jasny, prosty i przystępny sposób wyjaśniać zagadnienia 

objęte programem szkolenia, wskazywać rozwiązania dla najczęściej 

pojawiających się problemów oraz zawierać praktyczne informacje ułatwiające 

uczestnikom przyswajanie wiedzy oraz wykorzystanie w praktyce zagadnień 

objętych programem. Powinny zawierać także spis literatury/źródeł informacji,   

7. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych 

dostarczyć materiały szkoleniowe w wersji papierowej. 

8. Materiały szkoleniowe powinny być napisane w sposób niedyskryminujący oraz 

nieumacniający istniejących stereotypów, z zastosowaniem reguły równości szans i 

płci. 

9. Każdemu z kandydatów/ek na uczestników/czki szkolenia Wykonawca przekaże 

informację o zakwalifikowaniu na szkolenie, o miejscu, terminie i możliwościach 

dojazdu na szkolenie lub o braku kwalifikacji (w tym przypadku obligatoryjnie w formie 

pisemnej). 

10. Co do zasady szkolenia i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia muszą spełniać 

wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

 



III. Realizacja szkoleń  

 

1. Wykonawca ma obowiązek:  

1) Rozpocząć realizację szkoleń nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania od 

Zamawiającego informacji o zaplanowanej ścieżce w projekcie i kariery 

zawodowej uczestnika. 

2) Zapewnić adekwatną do zakresu merytorycznego szkolenia liczbę trenerów/ek. 

3) Przekazać każdemu uczestnikowi/czce plan zajęć szkoleniowych wraz ze 

szczegółowym programem szkolenia, materiały stanowiące rozwinięcie 

zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie szkolenia w wersji 

elektronicznej i drukowanej, wydruk prezentacji oraz długopis i notes.  

4) W przypadku konieczności uzyskania orzeczenia lekarskiego zorganizować i 

przeprowadzić badanie/badania lekarskie w miejscu i czasie dogodnym dla 

uczestnika/czki szkolenia. 

5) Zapewnić salę szkoleniową w łatwo dostępnym miejscu, do którego można się 

dostać korzystając z transportu publicznego, w której musi znajdować się projektor 

multimedialny, laptop oraz ekran, flipchart, flamastry lub tablice tradycyjne, jeżeli 

będą potrzebne. Sala musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, 

oświetleniowe, musi być ogrzewana (w okresie zimowym) i mieć dostęp do światła 

dziennego. Sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, 

posiadać zaplecze sanitarne. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. 

6) Jeśli dotyczy, w przypadku zajęć praktycznych, odbywających się poza salą 

szkoleniową, zajęcia powinny być realizowane w łatwo dostępnym miejscu, do 

którego można się dostać korzystając z transportu publicznego. Zajęcia 

praktyczne powinny się odbywać z zachowaniem obowiązujących norm i 

warunków bezpieczeństwa, być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami 

7) W trakcie szkolenia zapewnić każdemu uczestnikowi/czce, w każdym dniu 

szkolenia:   

a) Obiad 2-daniowy, obejmujący dania ciepłe (rybne, mięsne lub warzywne), 

desery (wyroby cukiernicze, owoce), soki, wodę mineralną gazowaną  lub 

niegazowaną, w przypadku szkoleń z noclegiem: nocleg ze śniadaniem i 

kolację, 

b) 2 przerwy kawowe z serwisem gastronomicznym, na których w menu: 

gorąca kawa i herbata, woda mineralna gazowana i/lub niegazowana 

oraz minimum 3 rodzaje świeżych ciastek, kanapki,   

c) W przypadku szkoleń trwających 2 i więcej dni pod rząd na każdy dzień 

szkolenia musi być przygotowane inne menu, 

d) W przypadku szkolenia wyjazdowego zapewnić każdemu 

uczestnikowi/czce: noclegi w pokojach dwuosobowych lub w 

uzasadnionych przypadkach – 1 osobowych (z pełnym węzłem 

sanitarnym), w ośrodku szkoleniowym/hotelu o standardzie nie niższym niż 

trzygwiazdkowy, znajdującym się w łatwo dostępnym miejscu, do którego 

można się dostać korzystając z transportu publicznego, w każdym dniu 

szkolenia: śniadanie, obiad (zgodny ze standardem opisanym wyżej i 

kolację, z wyłączeniem śniadania w pierwszym dniu i kolacji w ostatnim 

dniu szkolenia, w każdym dniu szkolenia 2 przerwy kawowe). Miejsce 

szkolenia musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  

e) Zapewnienie dojazdu na i z szkolenia, w szczególności dla osób z 

niepełnosprawnościami (w razie zgłoszenia zapotrzebowania). 

8) Prowadzić dziennik zajęć zawierający co najmniej następujące informacje: 

a)  nazwę szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, wskazanie i 

podpis trenera/ów prowadzących poszczególne moduły,  

b) listę obecności uczestników/czek,  

c) potwierdzenie otrzymania materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych, 

wyżywienia, noclegów etc.  

9) Dokonać pomiaru efektywności szkolenia, poprzez analizę:  

    a) pomiaru przyrostu wiedzy i umiejętności,  



    b) wypełnionych przez uczestników/czki szkolenia formularzy ankiety 

oceniającej szkolenie, której wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego w 

terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia oraz przedstawić Zamawiającemu raporty z oceny efektywności 

szkolenia, przygotowane po każdym szkoleniu i zawierające zestawienie wyników, 

ich analizę, wnioski i rekomendacje. 

11) Wydać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (w tym szkolenia 

indywidualnego kupowanego przez Wykonawcę na rynku) wszystkim tym 

osobom, które mają potwierdzoną obecność na co najmniej 80% zajęć. W 

przypadku, gdy wydanie zaświadczeń nie jest możliwe na zakończenie danego 

szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia go uczestnikowi/czce w 

ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. 

12) Prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń (każde zaświadczenie musi posiadać 

niepowtarzalny numer umożliwiający przypisanie go do konkretnej osoby; w tym 

ze szkoleń indywidualnych) i gromadzić potwierdzenia odbioru/przekazania 

oryginału zaświadczenia. 

13) Wykonawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zorganizować i przeprowadzić 

egzamin kwalifikacyjny (jeśli dotyczy) w miejscu i czasie dogodnym dla 

uczestników/czek szkolenia.  

15) Informować Zamawiającego na bieżąco (tj. natychmiast od zaistnienia zdarzenia) 

o nie zgłoszeniu się osoby/osób na szkolenie, przerwaniu szkolenia w 

początkowym okresie jego realizacji, o nieobecności na szkoleniu i rezygnacji z 

uczestnictwa w szkoleniu w czasie jego trwania. 

16) Wykonawca musi ubezpieczyć wszystkich uczestników/czki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, przynajmniej na okres udzielania wsparcia 

szkoleniowego.  

2. Wymagania dotyczące personelu realizującego przedmiot zamówienia: 

1) W celu realizacji zadań wynikających z przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni 

udział ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym 

odpowiadającym zakresowi usługi, w tym:  

       a) Zarządzającego/ą, który/a będzie odpowiedzialny/a za bieżące zarządzanie 

realizacją umowy po stronie Wykonawcy oraz za koordynację wszystkich 

działań. Zarządzający/a będzie koordynował/a pracę trenerów, oraz będzie 

odpowiedzialny/a za komunikację i terminowe przekazywanie dokumentacji 

oraz raportów i sprawozdań Zamawiającemu. 

         b) Specjalistę/kę ds. szkoleń, który/a będzie odpowiedzialny/a co najmniej za: 

realizację programów szkoleniowych; jakość materiałów dostarczanych 

uczestnikom wsparcia; zapewnienie właściwych form i metod szkolenia oraz, 

dostosowanych do celów i odbiorców wsparcia treści; jakość dokumentów 

przygotowywanych przez trenerów,  

         c) Zespół trenerów/ek,   

3.  Biuro szkoleń. 

1) W okresie obejmującym minimum okres realizacji umowy, Wykonawca powinien 

prowadzić biuro szkoleń dla uczestników/czek Projektu.  

2) Biuro szkoleń musi być zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego w łatwo 

dostępnym miejscu, do którego można się dostać korzystając z transportu 

publicznego. 

3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu adres 

biura szkoleń wraz z numerem telefonu, faksu i adresem e-mail. 

4) W przypadku zmiany lokalizacji biura szkoleń, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz podać aktualne 

dane biura. 

4.  Monitoring.    

1) Wykonawca opracuje system wewnętrznego monitoringu, który umożliwi mu 

śledzenie procesu realizacji poszczególnych zadań. Dane pochodzące z 

monitoringu będą służyły Wykonawcy do oceny prawidłowości realizacji 



umowy oraz do podejmowania działań korygujących, jeżeli zaistnieje taka 

potrzeba. 

System monitoringu powinien umożliwiać systematyczne gromadzenie informacji na temat: 

uczestników, terminowości (zgodność z harmonogramem), zakresu (m.in. liczba szkoleń, 

liczba osób przeszkolonych, i jakości (np. ocena szkoleń). W ramach monitoringu będą 

również gromadzone informacje o uczestnikach/czkach, które będą mogły być 

wykorzystane w ewaluacji bieżącej, końcowej lub ewaluacji ex post Projektu (m.in. dane 

umożliwiające kontakt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – formularz oferty, 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

ZAMAWIAJACY:  

                                                                                     Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego  

ul. Długa 6, 58 – 100 Świdnica 

 

 

 

 

 

Tel. Wykonawcy ___________________________, Mail: Wykonawcy _________________________ 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, 

którego przedmiotem są: usługi kompleksowego wsparcia w postaci usług szkoleniowych, 

dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają możliwość nabycia kompetencji, lub ich 

zmiany/uzupełnienia  w zakresie:  

 

1) Ekonomii społecznej,  

2) Szkoleń i/lub kursów zawodowych,  

dla uczestników projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 

„Wspieranie gospodarki społecznej”, Poddziałanie 9.4. A Usługi wsparcia ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw Społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: 

usług animacji, usług rozwoju ekonomii społecznej, usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych" 

Niniejszym ja, niżej podpisany oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem 

zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za: 

1. Cena brutto za 1 uczestnika szkolenia z zakresu ekonomii społecznej : 

…………...........................................................................................................................zł 

(słownie:...............................................................................................................................zł),  

2. Cena brutto za 1 uczestnika szkolenia i/lub kursu z zakresu zawodowego: 

…………...........................................................................................................................zł 

(słownie:...............................................................................................................................zł) 

 

 

/pieczęć, nazwa, adres Wykonawcy/ 

 



3. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

Inne 

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

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

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania 

oferty. 

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach 

zawartych w zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

6. Ofertę niniejsza składam na ……………. kolejno ponumerowanych stronach .  

 

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte w 

niniejszym załączniku są zgodne z prawdą.  

 

............................. dnia ......................     

                                                                                          .............................................................. 

/podpis osoby uprawnionej do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług kompleksowej realizacji usługi szkoleniowej 

 

Lp. Nazwa 
zamówienia i 
miejsce jego 
wykonania 

Wartość 
brutto w zł 

Przedmiot 
zamówienia - 
zakres prac, 
liczba godzin, 
ilość osób 
objętych 
szkoleniem 

Termin 
wykonania 

Dane 
Kontaktowe 
Zamawiającego 
potwierdzającego 
realizację usługi 

1. 

 

     

2. 

 

     

Dla zakresu ekonomii społecznej  

Lp. Nazwa 
zamówienia i 
miejsce jego 
wykonania 

Wartość 
brutto w zł 

Przedmiot 
zamówienia - 
zakres prac/ 
szkolenia. 
tematyka/cel 
liczba godzin, 
ilość osób 
objętych 
szkoleniem 

Zakres 
współpracy/ 
czas 
współpracy  

Dane 
Kontaktowe 
Zamawiającego 
potwierdzającego 
realizację 
usługi/dane 
kontaktowe 
współpracy z III 
sektorem  

1. 

 

     

2. 

 

     

 

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte w 

niniejszym załączniku są zgodne z prawdą.  

............................. dnia ......................     

                                                                                          .............................................................. 

/podpis osoby uprawnionej do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz 

załącznikami oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  

O Ś W I A D C Z E N I E 

Nawiązując do zapytania ofertowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, 

którego przedmiotem są: kompleksowe usługi szkoleniowe dla uczestników Projektu pn. 

”OWES – dla subregionu jeleniogórskiego”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej Oś priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie 

gospodarki społecznej”, Poddziałanie 9.4. A Usługi wsparcia ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw Społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: 

usług animacji, usług rozwoju ekonomi społecznej, usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych", oświadczam, że: 

 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z powodu:  

 Zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymane w 

całości wykonania decyzji właściwego organu,  

 Złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

 Otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia 

upadłości, 

 

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte w 

niniejszym załączniku są zgodne z prawdą.  

 

............................. dnia ......................     

                                                                                                                       

.............................................................. 

/podpis osoby uprawnionej do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

* właściwe zaznaczyć 



Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności: 

usługi kompleksowego wsparcia w postaci usług szkoleniowych, dzięki którym uczestnicy 

projektu uzyskają możliwość nabycia kompetencji, lub ich zmiany/uzupełnienia  w zakresie:  

 

1) Ekonomii społecznej  

2) Szkoleń i/lub kursów zawodowych,  

dla uczestników projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 

„Wspieranie gospodarki społecznej”, Poddziałanie 9.4.A Usługi wsparcia ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw Społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: 

usług animacji, usług rozwoju ekonomi społecznej, usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych" 

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązany(i) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a, 

polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  



Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte w 

niniejszym załączniku są zgodne z prawdą.  

............................. dnia ......................            ............................................. 

/podpis osoby uprawnionej do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 6 - Oświadczenie o promesie podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową,  

O Ś W I A D C Z E N I E 

  

Ja niżej podpisany/na niniejszym oświadczam i deklaruję, w przypadku wybrania mojej oferty 

jako najkorzystniejszej, podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby 

prawidłowego zabezpieczenia umowy zawartej na podstawie niniejszego zapytania 

ofertowego, na potrzeby realizacji usługi kompleksowego wsparcia w postaci usług 

szkoleniowych, dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają możliwość nabycia kompetencji, 

lub ich zmiany/uzupełnienia  w zakresie:  

 

1) Ekonomii społecznej  

2) Szkoleń i/lub kursów zawodowych,  

dla uczestników projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 

„Wspieranie gospodarki społecznej”, Poddziałanie 9.4.A Usługi wsparcia ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw Społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: 

usług animacji, usług rozwoju ekonomii społecznej, usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych" 

 

Kwota zabezpieczenia będzie równa kwocie wynagrodzenia za świadczone ww. usługi. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami złożenia zabezpieczenia i jego zwrotu i nie 

wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczam, że wiem, że brak złożenia zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, może 

spowodować odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków 

udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie złożonej oferty. 

 

 

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte w 

niniejszym załączniku są zgodne z prawdą.  

 

............................. dnia ......................            ............................................. 

/podpis osoby uprawnionej do składania   

Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 7 - Parafowany na każdej stronie załącznik nr 1 wraz z czytelnym podpisem, 

pieczęcią i adnotacją „akceptuję niniejsze warunki realizacji usługi”, będący załącznikiem do 

umowy na realizację niniejszego zamówienia wraz z parafowanym projektem umowy o 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

 „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”   

 

 

z dnia  …………………………………. r. zawarta w Świdnicy (zwana dalej „Umową”), pomiędzy:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej: ZLECENIODAWCĄ 

 

a  

_____________________________________________ 

 

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.  

Działając na podstawie Umowy o dofinansowanie na realizację Projektu pt. „OWES dla 

subregionu jeleniogórskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO – WD 

, 

Strony postanawiają, co następuje:  

 

§ 1. 

Użyte w Umowie określenia oznaczają:  

1. Ustawa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

2. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024).  

3. Dane osobowe – na podstawie art. 6 Ustawy, są to wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a które dotyczą 

uczestników projektów, które muszą być przetwarzane przez Wykonawcę w celu 

wykonania Umowy o dofinansowanie.  

4. Administrator danych – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.  

5. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 

takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie danych osobowych.  

6. Dokument – dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym zapisane są dane 

osobowe.  

7. Pracownik – osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku 

cywilnoprawnego.  



§ 2. 

1. Na podstawie umowy o dofinansowanie Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 

przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

2. Powierzenie przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 dotyczy wszelkich 

dokumentów dotyczących realizacji Projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” 

3. Zleceniodawca umocowuje Zleceniobiorcę do dalszego powierzania przetwarzania 

danych, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, na potrzeby wykonania USŁUG 

SZKOLENIOWYCH. 

§ 3. 

1. Powierzenie przetwarzania danych przez Zleceniobiorcę następuje wyłącznie w celu i 

w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków 

wynikających z zawartej umowy na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIOWEJ projektu 

„OWES dla subregionu jeleniogórskiego”. 

2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania określa załącznik nr 1 do 

Umowy.  

3. Zleceniobiorcy:  

1) nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych.  

2) nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii  

dokumentów zawierających dane osobowe.  

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte 

zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w szczególności 

Ustawy oraz Rozporządzenia.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania, w szczególności następujących 

zasad postępowania z dokumentami:  

1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków 

wynikających z zawartej umowy przeprowadzenia usługi szkoleniowej.  

2) przechowywania dokumentów przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do 

zrealizowania zadań, do których wykonania Dokumenty są przeznaczone. 

3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji umowy 

szkoleniowej. 

4) zachowania danych osobowych w poufności, także po ustaniu zatrudnienia u 

Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  

1) zachowania w poufności wszystkich powierzonych lub uzyskanych danych 

osobowych także po rozwiązaniu umowy przeprowadzenia audytu. 

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed 

kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem. 

3) nie wykorzystywania zebranych danych osobowych dla celów innych niż określone w 

przedmiotowej umowie oraz umowie o USŁUGI SZKOLENIOWE . 

4) Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zleceniodawcy lub 

osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu. 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych prowadzonych, w szczególności przed urzędami państwowymi, 

policją lub przed sądem.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania danych przez Zleceniobiorcę, a w szczególności 

niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków 

dotyczących ochrony danych osobowych.  



 

§ 6 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie Ustawy.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy na USŁUGI SZKOLENIOWE i z dniem ich 

rozwiązania, rozwiązaniu ulega również przedmiotowa Umowa.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy przez Strony.  

4. Integralną część Umowy stanowią:  

        1) Załącznik nr 1: - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.  

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

ZLECENIOBIORCA                                                                     ZLECENIODAWCA  



Załącznik nr 1: - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 

Informacje o projekcie 

Informacje o projekcie 

Numer umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00 

Nazwa beneficjenta Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 

Nazwa partnera „Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego” 

Tytuł projektu OWES dla subregionu jeleniogórskiego 

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Okres realizacji projektu Od 01.06.2016 Do 31.05.2019 

Dane Uczestnika/czki indywidualnego/ej: 

Dane Uczestnika/czki indywidualnego/ej 

Kraj POLSKA 

Rodzaj uczestnika INDYWIDUALNY 

Nazwa instytucji Nie dotyczy 

Imię i nazwisko  

Płeć 
 Kobieta 
 Mężczyzna 

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Brak PESEL 
 TAK 
 Nie dotyczy 

NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Brak NIP 
 TAK 
 Nie dotyczy 

Data i miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu (liczba pełnych skończonych 

lat, obliczona na dzień złożenia 

Formularza danych osobowych) 

 

Wykształcenie  

 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie 

średnie lub zasadnicze zawodowe) 
 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, ale nie 

ukończyły studiów wyższych) 
 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały 

tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) 

Dane 
kontaktowe – 
miejsce 
zamieszkania 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  



Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Adres do 
korespondencji 
(wypełnić tylko w 

przypadku, gdy 

różni się z adresem 

podanym powyżej) 

 

Miejsce 
zamieszkania 
(zgodnie z definicją 

GUS, która opiera 

się na podziale 

jednostek 

administracyjnych 

zastosowanych w 

rejestrze TERYT) 

 wieś 
 gmina miejska 
 gmina miejsko – wiejska 
 miasto do 25 tys. Mieszkańców 
 miasto 

Telefon 
kontaktowy 

 

Adres e-mail  

Status na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu
  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji PUP, w tym: 
 Do 6 m-cy 
 Od 6 do 12 m-cy 
 Powyżej 12 m-cy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji PUP, w tym: 
 Do 6 m-cy 
 Od 6 do 12 m-cy 
 Powyżej 12 m-cy 

 Osoba bierna zawodowo, w tym: 
 Osoba ucząca się 
 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 
 Inne 

 Osoba pracująca, w tym: 
 W administracji rządowej 
 W administracji samorządowej 
 W organizacji pozarządowej 
 W mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie 
 W dużym przedsiębiorstwie 
 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 Inne 

 Inna ………………………………………………………………………………………………………. 

Wypełnić, jeśli powyżej 
oznaczono „Osoba pracująca” 

 Przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim 
 Przebywam na urlopie wychowawczym 
 Nie przebywam na ww. urlopach – trwam w zatrudnieniu 
 Miejsce zatrudnienia (pełna nazwa instytucji/ podmiotu) 

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

Wykonywany zawód 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 
 Nauczyciel kształcenia ogólnego 
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 



 Pracownik instytucji rynku pracy 
 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
 Rolnik 
 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
 Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 
 Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 Inny, jaki? ………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj przyznanego wsparcia 

 Usługa animacyjna  
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie 

społecznym,  
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w podmiotach ekonomii 

społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 
w przedsiębiorstwa społeczne,  

 Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie 
nowego przedsiębiorstwa społecznego,  

 Wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków 
przedsiębiorstwa społecznego (wyłącznie dla nowoutworzonego 
przedsiębiorstwa społecznego),  

 Usługa szkoleniowa,  
 Usługa doradcza,  
 Inne 

Status prawny 

Osoba fizyczna 
(osoba, która ze względu na przyznaną przez prawo zdolność 

prawną traktowana jest jako podmiot praw i obowiązków. Z 

momentem uzyskania pełnoletności, nie będąc 

ubezwłasnowolnionym, człowiek uzyskuje pełną zdolność do 

czynności prawnych i dzięki temu może samodzielnie 

dokonywać czynności prawnych.) 

 Nie  
 Tak 

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych  
(osoba, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 

własnymi działaniami) 

 Nie 
 Tak 

Dane szczegółowe 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 Nie  
 Tak 
 Odmowa podania informacji 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Nie  
 Tak 
 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

 Nie  
 Tak 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

 Nie  
 Tak, w tym:  

w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 
na utrzymaniu: 
 Nie  
 Tak 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 Nie  
 Tak 

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

 Nie  
 Tak, jakiej: 

……………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………….. 
 Odmowa podania informacji 

Status, tj. przynależność do grupy docelowej projektu  

1. Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.: 
(w przypadku zaznaczenia co najmniej jednej odpowiedzi „Tak”, do Formularza należy dołączyć kopię zaświadczenia z właściwej instytucji, 

potwierdzającego przynależność do danej grupy lub oświadczenie)  

Bezdomna realizująca indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Uzależniona od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego 

 Nie  
 Tak 

Uzależniona od narkotyków lub innych środków 
odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

 Nie  
 Tak 

Chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o 
ochronie zdrowia psychicznego 

 Nie  
 Tak 

Długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy 

 Nie  
 Tak 

Zwalniana z zakładu karnego, mająca trudności w 
integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Uchodźca realizujący indywidualny program 
integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej 

 Nie  
 Tak 

Osoba niepełnosprawna, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 Nie  
 Tak 

2. Osoba o umiarkowanych lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności 
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię orzeczenia lub innego dokumentu 

poświadczającego stan zdrowia) 

 Nie  
 Tak 

3. Osoba bezrobotna zakwalifikowana do III 
profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu 

pracy lub w przypadku braku możliwości jego otrzymania, 

oświadczenie) 

 Nie  
 Tak 

4. Osoba bezrobotna zakwalifikowana przez 
powiatowy urząd pracy do I i II profilu pomocy, 
która jest najbardziej oddalona od rynku pracy, tj. 
osoba, która oprócz bezrobocia doświadcza 
wykluczenia na podstawie innych przesłanek 
wykluczających i wpisuje się w definicję osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020  
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu 

pracy lub w przypadku braku możliwości jego otrzymania, 

 Nie  
 Tak 



oświadczenie, a także zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie potwierdzające wykluczenie na podstawie innych 

przesłanek wykluczających) 

Status, tj. przynależność do grupy docelowej projektu 

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: 
(w przypadku zaznaczenia co najmniej jednej odpowiedzi „Tak”, do Formularza należy dołączyć kopię zaświadczenia z właściwej instytucji, 

potwierdzającego przynależność do danej grupy, kopie innych dokumentów, zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie świadczenia 

usług… lub oświadczenie)  

Osoba (lub członek rodziny) korzystająca ze 
świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikująca się do objęcia wsparciem przez 
pomoc społeczną, tj. spełniająca co najmniej 
jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub 
opuszczająca pieczę zastępczą, członek rodziny 
przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 Nie  
 Tak 

Osoba nieletnia, wobec której zastosowano 
środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich 

 Nie  
 Tak 

Osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 

 Nie  
 Tak 

Członek rodziny z dzieckiem z 
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 
rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu 
na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością 

 Nie  
 Tak 

Osoba niesamodzielna ze względu na podeszły 
wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia 

 Nie  
 Tak 

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 Nie  
 Tak 

Dane podmiotu otrzymującego wsparcie 

Dane podmiotu otrzymującego wsparcie 

Kraj POLSKA 

Rodzaj uczestnika INSTYTUCJONALNY 

Nazwa podmiotu/ instytucji/ 
organizacji 

 

Numer NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Brak NIP 
 TAK 
 Nie dotyczy 



Typ podmiotu/ instytucji/ 
organizacji 

 Podmiot ekonomii społecznej 
 Przedsiębiorstwo, w tym: 
 Instytucja rynku pracy 
 Jednostka administracji rządowej 
 Jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek 

oświatowych) 
 Organizacja pozarządowa 
 Związek zawodowy 
 Organizacja pracodawców 
 Uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni 
 Instytut naukowo-badawczy 
 Podmiot wykonujący działalność leczniczą 
 Placówka systemu oświaty 
 Szkoła 
 Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 
 Sąd powszechny 
 Prokuratura 
 Inne 

Wypełnić, gdy jako typ podmiotu/ 
instytucji/ organizacji oznaczono 
„przedsiębiorstwo” 

 Mikro przedsiębiorstwo  
 Małe przedsiębiorstwo 
 Średnie przedsiębiorstwo 
 Duże przedsiębiorstwo 

Wypełnić, gdy jako typ podmiotu/ 
instytucji/ organizacji oznaczono 
„podmiot ekonomii społecznej” 

 Przedsiębiorstwo społeczne 
 Podmiot reintegracyjny (WTZ, ZAZ, CIS, KIS) 
 Podmiot działający w sferze pożytku publicznego 
 Podmiot sfery gospodarczej 

Wypełnić, gdy jako typ podmiotu/ 
instytucji/ organizacji oznaczono 
„szkoła” 

 Szkoła podstawowa 
 Gimnazjum 
 Zasadnicza szkoła zawodowa 
 Liceum ogólnokształcące 
 Technikum 
 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 
 Szkoła policealna 
 Szkoła artystyczna (w tym ogólnokształcące szkoły muzyczne) 
 Ośrodek wychowania przedszkolnego 

Wypełnić, gdy jako typ podmiotu/ 
instytucji/ organizacji oznaczono 
„placówka systemu oświaty” 

 Centrum kształcenia praktycznego 
 Centrum kształcenia zawodowego 
 Centrum kształcenia ustawicznego 

Dane 
teleadresowe – 
siedziby lub 
jednostki 
organizacyjnej  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Adres do 
korespondencji 
(wypełnić tylko w 

 



przypadku, gdy 

różni się z adresem 

podanym powyżej) 

Telefon 
kontaktowy 

 

Adres e-mail  

Czy wsparciem zostali objęci 
pracownicy podmiotu/ instytucji/ 
organizacji? 

 Nie  
 Tak 

Imię i nazwisko osoby/ osób 
delegowanych do udziału w 
projekcie (ze wskazaniem: członek 
zarządu/ pracownik/ 
wolontariusz) 

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

Rodzaj przyznanego wsparcia 

 Usługa animacyjna 
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie 

społecznym, 
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w podmiotach ekonomii 

społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 
w przedsiębiorstwa społeczne, 

 Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie 
nowego przedsiębiorstwa społecznego, 

 Wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków 
przedsiębiorstwa społecznego (wyłącznie dla nowoutworzonego 
przedsiębiorstwa społecznego), 

 Usługa szkoleniowa, 
 Usługa doradcza, 
 Inne 

Dane Uczestnika/czki instytucjonalnego/ej 

Dane Uczestnika/czki instytucjonalnego/ej 

Kraj POLSKA 

Rodzaj uczestnika 

 INDYWIDUALNY (osoba fizyczna, dla której będzie utworzone nowe 
miejsce pracy, spełniającą kryteria wskazane w § 8 ust. 5 
Regulaminu) 

 INSTYTUCJONALNY (członek zarządu/ pracownik/ wolontariusz) 

Nazwa instytucji  

Imię i nazwisko  

Płeć 
 Kobieta 
 Mężczyzna 

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Brak PESEL 
 TAK 
 Nie dotyczy 

NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Brak NIP 
 TAK 
 Nie dotyczy 

Data i miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu (liczba pełnych skończonych 

lat, obliczona na dzień złożenia 

Formularza zgłoszeniowego) 

 

Wykształcenie  
 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 
 Podstawowe 



 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie 

średnie lub zasadnicze zawodowe) 
 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, ale nie 

ukończyły studiów wyższych) 
 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały 

tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) 

Dane 
kontaktowe – 
miejsce 
zamieszkania 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Adres do 
korespondencji 
(wypełnić tylko w 

przypadku, gdy 

różni się z adresem 

podanym powyżej) 

 

Miejsce 
zamieszkania 
(zgodnie z definicją 

GUS, która opiera 

się na podziale 

jednostek 

administracyjnych 

zastosowanych w 

rejestrze TERYT) 

 wieś 
 gmina miejska 
 gmina miejsko - wiejska 
 miasto do 25 tys. mieszkańców 
 miasto 

Telefon 
kontaktowy 

 

Adres e-mail  

Status na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu
  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji PUP, w tym: 
 Do 6 m-cy 
 Od 6 do 12 m-cy 
 Powyżej 12 m-cy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji PUP, w tym: 
 Do 6 m-cy 
 Od 6 do 12 m-cy 
 Powyżej 12 m-cy 

 Osoba bierna zawodowo, w tym: 
 Osoba ucząca się 
 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 
 Inne 

 Osoba pracująca, w tym: 
 W administracji rządowej 
 W administracji samorządowej 
 W mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie 



 W dużym przedsiębiorstwie 
 W organizacji pozarządowej 
 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 Inne 

 Inna ………………………………………………………………………………………………………. 

Wypełnić, jeśli powyżej 
oznaczono „Osoba pracująca” 

 Przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim 
 Przebywam na urlopie wychowawczym 
 Nie przebywam na ww. urlopach – trwam w zatrudnieniu 
 Miejsce zatrudnienia (pełna nazwa instytucji/ podmiotu) 

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

Wykonywany zawód 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 
 Nauczyciel kształcenia ogólnego 
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
 Pracownik instytucji rynku pracy 
 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
 Rolnik 
 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
 Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 
 Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 Inny, jaki? ………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj przyznanego wsparcia 

 Usługa animacyjna  
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie 

społecznym,  
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w podmiotach ekonomii 

społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 
w przedsiębiorstwa społeczne,  

 Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie 
nowego przedsiębiorstwa społecznego,  

 Wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków 
przedsiębiorstwa społecznego (wyłącznie dla nowoutworzonego 
przedsiębiorstwa społecznego),  

 Usługa szkoleniowa,  
 Usługa doradcza,  
 Inne 

Dane szczegółowe 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 Nie  
 Tak 
 Odmowa podania informacji 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Nie  
 Tak 
 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

 Nie  
 Tak 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

 Nie  
 Tak, w tym:  

w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 
na utrzymaniu: 
 Nie  
 Tak 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 Nie  
 Tak 



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

 Nie  
 Tak, jakiej: 

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

 Odmowa podania informacji 

Status, tj. przynależność do grupy docelowej projektu  

1. Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.: 
(w przypadku zaznaczenia co najmniej jednej odpowiedzi „Tak”, do Formularza należy dołączyć kopię zaświadczenia z właściwej instytucji, 

potwierdzającego przynależność do danej grupy lub oświadczenie)  

Bezdomna realizująca indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Uzależniona od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego 

 Nie  
 Tak 

Uzależniona od narkotyków lub innych środków 
odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

 Nie  
 Tak 

Chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o 
ochronie zdrowia psychicznego 

 Nie  
 Tak 

Długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy 

 Nie  
 Tak 

Zwalniana z zakładu karnego, mająca trudności w 
integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Uchodźca realizujący indywidualny program 
integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej 

 Nie  
 Tak 

Osoba niepełnosprawna, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 Nie  
 Tak 

2. Osoba o umiarkowanych lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności 
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię orzeczenia lub innego dokumentu 

poświadczającego stan zdrowia) 

 Nie  
 Tak 

3. Osoba bezrobotna zakwalifikowana do III 
profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu 

pracy lub w przypadku braku możliwości jego otrzymania, 

oświadczenie) 

 Nie  
 Tak 

4. Osoba bezrobotna zakwalifikowana przez 
powiatowy urząd pracy do I i II profilu pomocy, 
która jest najbardziej oddalona od rynku pracy, tj. 
osoba, która oprócz bezrobocia doświadcza 
wykluczenia na podstawie innych przesłanek 
wykluczających i wpisuje się w definicję osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020  

 Nie  
 Tak 



(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu 

pracy lub w przypadku braku możliwości jego otrzymania, 

oświadczenie, a także zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie potwierdzające wykluczenie na podstawie innych 

przesłanek wykluczających) 

Dane Uczestnika/czki indywidualnego/ej 

Dane Uczestnika/czki indywidualnego/ej 

Kraj POLSKA 

Rodzaj uczestnika 
INDYWIDUALNY (osoba fizyczna, dla której będzie utworzone nowe 
miejsce pracy, spełniającą kryteria wskazane w § 8 ust. 5 
Regulaminu) 

Nazwa instytucji  

Imię i nazwisko  

Płeć 
 Kobieta 
 Mężczyzna 

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Brak PESEL 
 TAK 
 Nie dotyczy 

NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Brak NIP 
 TAK 
 Nie dotyczy 

Data i miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu (liczba pełnych skończonych 

lat, obliczona na dzień złożenia 

Formularza danych osobowych) 

 

Wykształcenie  

 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie 

średnie lub zasadnicze zawodowe) 
 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, ale nie 

ukończyły studiów wyższych) 
 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały 

tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) 

Dane 
kontaktowe – 
miejsce 
zamieszkania 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Kod pocztowy  



Adres do 
korespondencji 
(wypełnić tylko w 

przypadku, gdy 

różni się z adresem 

podanym powyżej) 

 

Miejsce 
zamieszkania 
(zgodnie z definicją 

GUS, która opiera 

się na podziale 

jednostek 

administracyjnych 

zastosowanych w 

rejestrze TERYT) 

 wieś 
 gmina miejska 
 gmina miejsko - wiejska 
 miasto do 25 tys. mieszkańców 
 miasto 

Telefon 
kontaktowy 

 

Adres e-mail  

Status na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu
  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji PUP, w tym: 
 Do 6 m-cy 
 Od 6 do 12 m-cy 
 Powyżej 12 m-cy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji PUP, w tym: 
 Do 6 m-cy 
 Od 6 do 12 m-cy 
 Powyżej 12 m-cy 

 Osoba bierna zawodowo, w tym: 
 Osoba ucząca się 
 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 
 Inne 

 Osoba pracująca, w tym: 
 W administracji rządowej 
 W administracji samorządowej 
 W mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie 
 W dużym przedsiębiorstwie 
 W organizacji pozarządowej 
 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 Inne 

 Inna ………………………………………………………………………………………………………. 

Wypełnić, jeśli powyżej 
oznaczono „Osoba pracująca” 

 Przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim 
 Przebywam na urlopie wychowawczym 
 Nie przebywam na ww. urlopach – trwam w zatrudnieniu 
 Miejsce zatrudnienia (pełna nazwa instytucji/ podmiotu) 

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

Wykonywany zawód 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 
 Nauczyciel kształcenia ogólnego 
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
 Pracownik instytucji rynku pracy 
 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
 Rolnik 
 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
 Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 



 Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 Inny, jaki? ………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj przyznanego wsparcia 

 Usługa animacyjna  
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie 

społecznym,  
 Dotacja na utworzenie miejsca pracy w podmiotach ekonomii 

społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 
w przedsiębiorstwa społeczne,  

 Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie 
nowego przedsiębiorstwa społecznego,  

 Wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków 
przedsiębiorstwa społecznego (wyłącznie dla nowoutworzonego 
przedsiębiorstwa społecznego),  

 Usługa szkoleniowa,  
 Usługa doradcza,  
 Inne 

Dane szczegółowe 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 Nie  
 Tak 
 Odmowa podania informacji 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Nie  
 Tak 
 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

 Nie  
 Tak 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

 Nie  
 Tak, w tym:  

w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 
na utrzymaniu: 
 Nie  
 Tak 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 Nie  
 Tak 

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

 Nie  
 Tak, jakiej: 

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

 Odmowa podania informacji 

Status, tj. przynależność do grupy docelowej projektu  

1. Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.: 
(w przypadku zaznaczenia co najmniej jednej odpowiedzi „Tak”, do Formularza należy dołączyć kopię zaświadczenia z właściwej instytucji, 

potwierdzającego przynależność do danej grupy lub oświadczenie)  

Bezdomna realizująca indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Uzależniona od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego 

 Nie  
 Tak 

Uzależniona od narkotyków lub innych środków 
odurzających, po zakończeniu programu 

 Nie  
 Tak 



terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

Chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o 
ochronie zdrowia psychicznego 

 Nie  
 Tak 

Długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy 

 Nie  
 Tak 

Zwalniana z zakładu karnego, mająca trudności w 
integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej 

 Nie  
 Tak 

Uchodźca realizujący indywidualny program 
integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej 

 Nie  
 Tak 

Osoba niepełnosprawna, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 Nie  
 Tak 

2. Osoba o umiarkowanych lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności 
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię orzeczenia lub innego dokumentu 

poświadczającego stan zdrowia) 

 Nie  
 Tak 

3. Osoba bezrobotna zakwalifikowana do III 
profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu 

pracy lub w przypadku braku możliwości jego otrzymania, 

oświadczenie) 

 Nie  
 Tak 

4. Osoba bezrobotna zakwalifikowana przez 
powiatowy urząd pracy do I i II profilu pomocy, 
która jest najbardziej oddalona od rynku pracy, tj. 
osoba, która oprócz bezrobocia doświadcza 
wykluczenia na podstawie innych przesłanek 
wykluczających i wpisuje się w definicję osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020  
(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak”, do Formularza 

należy dołączyć kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu 

pracy lub w przypadku braku możliwości jego otrzymania, 

oświadczenie, a także zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie potwierdzające wykluczenie na podstawie innych 

przesłanek wykluczających) 

 Nie  
 Tak 

 



Załącznik nr 8 - wzór weksla in blanco wraz deklaracją wekslową. 

Świdnica, dnia  …………. 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 

 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr 

……………………………….. dotyczącej USŁUG SZKOLENIOWYCH na rzecz realizacji Projektu pn. 

”OWES – dla subregionu jeleniogórskiego”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej Oś priorytetowa 9. „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie 

gospodarki społecznej”, Poddziałanie 9.4.A Usługi wsparcia ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw Społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: 

usług animacji, usług rozwoju ekonomi społecznej, usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych", w załączeniu składam(-y) do dyspozycji Partnerstwa 

zawartego na rzecz realizacji ww. projektu w składzie;  

____________________________________________________________, - Lider Partnerstwa  

____________________________________________________________- Partner  

weksel własny in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawiania weksli w 

imieniu: ____________________________ z siedzibą w _________________, który w imieniu 

Partnerstwa, Lider Partnerstwa ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę 

__________________________ PLN wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych liczonymi od dnia wymagalności z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji 

zawartej umowy nr …………………….. w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości przy 

realizacji ww. umowy. 

Lider Partnerstwa ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania.  

Weksel będzie płatny w Świdnicy na rachunek bankowy wskazany przez Lidera Partnerstwa  

Lidera Partnerstwa zawiadomi o powyższym: ___________________________: listem poleconym 

wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej adres, chyba że 

______________________________________ powiadomi na piśmie Lidera Partnerstwa o zmianie 

adresu.  

Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat 

wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone. 

 

.....................................................                           ................................................................ 

(Nazwa, adres wystawcy weksla)                          ( pieczęć jednostki, czytelne podpisy osób

        upoważnionych do wystawienia weksla) 

 

 

 



Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 

1. Imię, nazwisko, stanowisko 

Seria i nr dowodu osobistego 

Pesel 

Imiona rodziców                               ........................................ 

Miejsce urodzenia                                                          (podpis) 

Adres miejsca zamieszkania 

2. Imię, nazwisko, stanowisko 

Seria i nr dowodu osobistego 

Pesel 

Imiona rodziców                                       ........................................ 

Miejsce urodzenia                                                            (podpis) 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny________________________ po ostatecznym 

rozliczeniu umowy nr____________________________.  

 

 



 

WZÓR WEKSLA IN BLANCO 
 

 

  

W 

E 

K 

S 

E 

L 

        ,dnia   Na        

         zapłac   

za ten 

weksel       

           , ale nie na jej zlecenie            

                 

   sumę              

                 

                 

    Płatny                

                     

                      

                    

                         



 

 


