


UMOWA POMIĘDZY 
ORGANIZACJĄ WYSYŁAJĄCĄ 

A UCZESTNIKIEM

KONKURS 2020



CZTERY OBOWIĄZKI 

BENEFICJENTA PRZED WYJAZDEM UCZESTNIKA NA MOBILNOŚĆ

1. Podpisanie umowy z uczestnikiem wraz ze wszystkimi załącznikami

2. Wysłanie do FRSE podpisanego oświadczenia uczestnika w ciągu 3 dni od podpisania

umowy z uczestnikiem

3. Wprowadzenie danych osobowych uczestnika w formularzu SL w systemie 

Online FRSE

4. Wprowadzenie danych uczestnika do systemu Mobility Tool+

Dane wprowadzane do tych dwóch systemów muszą być identyczne.

Zwracamy uwagę na formę zapisu nazwy ulic, dat wyjazdów oraz imion 

i nazwisk (literówki, polskie znaki)!



UMOWA POMIĘDZY ORGANIZACJĄ WYSYŁAJĄCĄ A UCZESTNIKIEM 

MOBILNOŚCI - ZASADY PRZYGOTOWANIA

 Wzór umowy dla projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej

edukacji dorosłych” konkurs 2020:

https://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych/ponadnarodowa-mobilnosc-kadry-

niezawodowej-edukacji-doroslych-konkurs-2020/, zakładka UMOWA FINANSOWA zał.V lub VI

 Brak możliwości usuwania zapisów umowy

 Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie

zapisów precyzujących lub używania zapisu „nie dotyczy”



UMOWA POMIĘDZY ORGANIZACJĄ WYSYŁAJĄCĄ A UCZESTNIKIEM 

MOBILNOŚCI - ZASADY PRZYGOTOWANIA – C.D.

 Umowa jest przygotowywana w języku polskim!

 Możliwość wypełnienia załącznika 1. do umowy „Porozumienie o programie mobilności i karta

jakości mobilności” w j. angielskim (tylko w przypadku Job-shadowing i Teaching assignment)

 Możliwość wyboru waluty: PLN lub EUR --> 1 EUR = 4,2629 PLN

 Umowa jest zawarta pomiędzy dwiema stronami więc tworzymy 2 egzemplarze

 Zmiany po podpisaniu umowy muszą mieć formę pisemną

 Umowa jest podpisywana z każdym uczestnikiem projektu przed mobilnością

 Wielokrotne mobilności jednej osoby to konieczność podpisania nowej umowy przed każdą

mobilnością



UMOWA POMIĘDZY ORGANIZACJĄ WYSYŁAJĄCĄ A UCZESTNIKIEM 

MOBILNOŚCI - ZASADY PRZYGOTOWANIA – C.D.

TRZY PONIŻSZE DATY MUSZĄ BYĆ JEDNAKOWE

1. Data podpisania umowy (i jej załączników) pomiędzy organizacją

wysyłającą a uczestnikiem mobilności

2. Data podpisania oświadczenia uczestnika projektu

3. Data „Rozpoczęcie udziału w projekcie” w formularzu SL w systemie

Online FRSE



Warunki szczegółowe

Porozumienie o 
programie mobilności

Warunki ogólne

Oświadczenie 
uczestnika mobilności

UMOWA POMIĘDZY ORGANIZACJĄ WYSYŁAJĄCĄ A UCZESTNIKIEM



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Dane instytucji wysyłającej, dane uczestnika wraz z numerem konta bankowego

Art. 1 - Cel dofinansowania

Art. 2 – Okres obowiązywania umowy i czas trwania mobilności

Art. 3 - Dofinansowanie

Art. 4 – Warunki płatności

Art. 5 – Indywidualny raport z wyjazdu (Mobility Tool+)

Art. 6 – Prawo właściwe i jurysdykcja sądowa

Data, podpis uczestnika oraz przedstawiciela instytucji wysyłającej



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ART. 2 - OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI

Daty zajęć 
merytorycznych 

bez podróży 
(pkt 2.2) 

Formularz SL 
2014

Mobility
Tool+

Certyfikat





WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ART. 3 - DOFINANSOWANIE

Wybór 1 z 3 opcji odpowiedniej do przyjętych postanowień:

1. Przekazanie dofinansowania uczestnikowi

2. Instytucja w imieniu uczestnika* pokrywa koszty związane z podróżą, utrzymaniem

i opłatą za kurs (jeśli dotyczy)

*organizacja wysyłająca zapewni odpowiednią jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług

3. Opcja mieszana

Powyższe opcje są wpisane we wzorze umowy, należy wybrać jedną, a przy pozostałych 

dopisać „nie dotyczy”. 



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ART. 5 – INDYWIDUALNY RAPORT Z WYJAZDU (MOBILITY TOOL+)

 indywidualny raport z wyjazdu

 system Mobility Tool+

 obowiązek uczestnika zapisany w umowie finansowej

 należy wypełnić do 14 dni po powrocie z mobilności 



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – ISTOTNE KWESTIE

 Art. 2.2 – umieszczamy daty bez podróży

 Art. 2.3 – umieszczamy daty z podróżą

 Art. 3.1 – w tej kwocie nie należy uwzględniać dofinansowania z kategorii wsparcie

organizacyjne

 Art. 4.1 – 30 dni od podpisania umowy na wypłatę środków uczestnikowi przez

organizację wysyłającą, konieczność podania wartości procentowej (70%-100%)

wypłaconych środków

 Art. 4.2 – 45 dni po mobilności na wypłatę pozostałych środków przez organizację

wysyłającą

 Potwierdzenie wypłaty środków finansowych na rzecz uczestnika zawierające datę

i potwierdzenie wypłaty nie mniej niż 70%



ZAŁ. 1 

POROZUMIENIE O PROGRAMIE MOBILNOŚCI

 Dotyczy wyjazdów typu Job-shadowing i Teaching assignment

 Wykazuje zadania uczestnika przed, w trakcie i po mobilności

 Jest integralną częścią umowy

 Oznacza obowiązek wcześniejszego uzgodnienia szczegółowego programu pomiędzy

organizacją wysyłającą a organizacją przyjmującą

 Zawiera wspólny program dla wszystkich uczestników wyjazdu lub zindywidualizowany

w zależności od ich potrzeb bądź specjalizacji

 Zawiera szczegółowy opis umiejętności i kwalifikacji, jakie ma zdobyć uczestnik

 Musi być podpisane przez uczestnika, organizację wysyłającą i organizację przyjmującą



ZAŁ. 2 

WARUNKI OGÓLNE

 Identyczne dla wszystkich rodzajów mobilności i dla konsorcjów

 4 artykuły: Odpowiedzialność, Rozwiązanie umowy, Ochrona danych, Kontrole

i audyty

 Informacje dot. rozwiązania umowy przez uczestnika

 Do zapoznania się i stosowania podczas realizacji projektu

 Brak możliwość edycji zapisów

 Obowiązek wydrukowania i dołączenia do umowy – jest integralną częścią



ZAŁ. 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Wzór: https://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych/ponadnarodowa-mobilnosc-kadry-

niezawodowej-edukacji-doroslych-konkurs-2020/, zakładka UMOWA FINANSOWA

 Druk dwustronny na jednej kartce A4

 Brak możliwości zmiany treści

 Do uzupełnienia pełna nazwa i adres organizacji (pkt.4)

 Czytelny podpis uczestnika projektu

 Miejscowość i data (dzień podpisania umowy z uczestnikiem)

 Obowiązek przesłania do FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem

 Oświadczenie jest warunkiem uznania kwalifikowalności wyjazdu

 Oświadczenie jest ZGODĄ uczestnika na przetwarzanie danych osobowych



ZAŁ. 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – C.D.



UMOWA Z UCZESTNIKIEM - PODSUMOWANIE

1. Obowiązek przechowywania oryginałów umów w siedzibie Beneficjenta przez cały okres

realizacji projektu

FRSE na wezwanie Instytucji Zarządzającej może zażądać w trybie pilnym 

oryginałów wszystkich podpisanych umów

2. Obowiązek dopilnowania jakości sporządzanych dokumentów:

 zgodność daty na certyfikacie = daty w umowie art. 2.2

 wszystkie wymagane podpisy, uzupełnione dane

 czytelność dokumentu

 wydrukowane wszystkie załączniki (jeżeli dotyczy)



FORMULARZ SL2014



FORMULARZ SL 2014 W SYSTEMIE ONLINE FRSE

 System dokumentów Online FRSE https://online.frse.org.pl

 Instrukcja: https://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych/ponadnarodowa-

mobilnosc-kadry-niezawodowej-edukacji-doroslych-konkurs-2020/

Zakładka Realizacja

 Obowiązek wypełnienia w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem

 Należy wpisać dane tych uczestników mobilności, z którymi podpisano umowę

 Obowiązek wypełnienia wszystkich pól zaznaczonych na czerwono przed

wyjazdem uczestnika na mobilność

 Adresy mailowe oraz dane uczestników muszą być identyczne z podanymi

w systemie Mobility Tool+

https://online.frse.org.pl/
https://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych/ponadnarodowa-mobilnosc-kadry-niezawodowej-edukacji-doroslych-konkurs-2019/


FORMULARZ SL 2014 – POSZCZEGÓLNE SEKCJE

1. Dane uczestnika

2. Dane kontaktowe uczestnika

3. Szczegóły i rodzaj wsparcia

4. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu



FORMULARZ SL 2014 – NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

Stosowanie polskich znaków w imionach i nazwiskach – w przypadku nazwisk 

dwuczłonowych, np. Szostek-Radkowa, stosować łącznik

 Rodzaj uczestnika – prawidłowa odpowiedź to "pracownik lub przedstawiciel 

instytucji/podmiotu"

 Ulica – nie należy wpisywać skrótu ul. – jeśli w miejscowości nie ma ulic, pole 

należy pozostawić puste

 Kod pocztowy – nie należy wpisywać nazwy miejscowości

 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa – w przypadku zakończonej mobilności należy wybrać odpowidź

TAK; odpowiedź NIE – w sytuacji zaistnienia "siły wyższej"

 Zatrudniony – należy wpisać instytucję Beneficjenta lub partnera krajowego; 

odpowiedzi: student, freelancer, samozatrudniony, wolontariusz - są błędne



FORMULARZ SL 2014

1. Data rozpoczęcia udziału w projekcie = data podpisania umowy z uczestnikiem

2. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu = data rozpoczęcia zajęć merytorycznych

(bez podróży)

3. Data zakończenia udziału w projekcie = data zakończenia zajęć merytorycznych 

(bez podróży)









Zespół projektu POWER AE 
„Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej 

edukacji dorosłych”

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
ALEJE JEROZOLIMSKIE 142 A

02-305 WARSZAWA

https://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych/


