
 

 

 

 

 

 

Regulamin wsparcia dla osób poszkodowanych Covid-19 
§1 Opis wsparcia 

Wsparcie w postaci bonów Sodexo przyznawane jest dla osób, które doświadczyły utraty pracy, 

zmniejszenia wymiaru etatu pracy, są w procesie długotrwałego poszukiwania pracy lub nie mogą jej 

podjąć z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi w związku z trwającą pandemią Covid 19. Do 

wsparcia kwalifikują się również osoby, które w trakcie pandemii otrzymały ochronę międzynarodową, 

pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany. Bony są w nominale 100 zł, minimalna forma 

wsparcia to 300 zł (3 bony), maksymalna forma wsparcia to 600 zł (6 bonów). Wsparcie jest 

realizowane w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”. Projekt współfinansowany z Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

§2 Do kogo jest skierowane wsparcie? 

Wsparcie jest skierowane do migrantów, którzy przebywają na terenie województwa Kujawsko-

Pomorskiego i zostali zakwalifikowani do projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” w terminie od 11 czerwca 

2018 do 31 marca 2021. 

§3 Warunki otrzymania wsparcia: 

• Osoba zakwalifikowana do projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” w terminie od 11 czerwca 2018 

do 31 marca 2021. 

• Wypełnienie wstępnego formularza wsparcia. Formularz jest oceniany w ramach kryterium 

dostępowego. Warunki dostępowe spełniają osoby, które oświadczyły w formularzu 

wstępnym pogorszenie się sytuacji na rynku pracy od 16 marca 2020 r do teraz. (Pogorszenie 

sytuacji oznacza utratę pracy w wyniku pandemii, długotrwałe bezrobocie w związku z 

pandemią <<przynajmniej 2 miesiące<<, konieczność opieki nad dziećmi podczas nauki zdalnej, 

zmniejszenie wymiaru godzin pracy w związku z pandemią, zmniejszenie wynagrodzenia w 

związku z pandemią, niewypłacanie wynagrodzenia w terminie przez pracodawcę, 

nieotrzymanie pracy zakontraktowanej przez agencję zatrudnienia lub otrzymanie w znacznie 

mniejszym wymiarze czasowym). Spełnienie kryterium dostępowego oznacza możliwość 

wsparcia w wysokości 300 zł (3 bony o nominale 100 zł każdy). 

• Osoby, które spełniają kryterium dostępowe w kolejnym kroku muszą wypełnić formularz 

pogłębiony wspólnie z pracownikiem Fundacji Emic lub Kujawsko Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kryteria oceny opisane są w regulaminie wsparcia. Formularz 

wstępny jest wypełniany przez beneficjenta w formie online. Formularz pogłębiony zostanie 

wypełniony w obecności pracownika Fundacji Emic lub Kujawsko Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Istnieje możliwość wypełnienia formularza pogłębionego wraz 

z beneficjentem online: pracownik podczas wywiadu uzupełnia formularz pogłębiony i 

podpisuje go swoim imieniem i nazwiskiem. 

• Otrzymanie przynajmniej 4 punktów wg Kryteriów oceny wyników formularza pogłębionego 

dają możliwość przyznania większego wsparcia niż 300 zł/osoba. Maksymalne możliwe 

wsparcie na jedną osobę to 600 zł. 

• Podpisanie umowy, oświadczeń, wsparcia oraz protokołu odbioru otrzymanego wsparcia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Termin realizacji bonów 

Osoba objęta wsparciem ma obowiązek wykorzystania otrzymanego wsparcia w terminie 

nieprzekraczającym dzień 31.05.2021 r. 

§5 Przeznaczenie bonów 

1. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać bony zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na zakup 

niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych, odzieży lub artykułów związanych z 

edukacją dzieci. 

2. Beneficjent nie może przeznaczyć bonów na zakup artykułów alkoholowych oraz tytoniowych. 

Bony będą blokować próbę zakupu artykułów tytoniowych i alkoholu. 

3. Bonów nie można spieniężyć. 

4. W przypadku, gdy Fundacja lub Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dowiedzą 

się, że bony zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, Beneficjent jest zobowiązany 

do zwrotu środków pieniężnych o wartości przyznanych bonów. 

 

§6 Kryterium dostępowe oceny wniosku wstępnego 

Wniosek wstępy jest oceniany w skali 1 lub 0. Ocena 1 oznacza spełnienie kryterium dostępowego i 

kwalifikację do przeprowadzenia kolejnych etapów przyznania wsparcia. Ocena 0 oznacza zakończenie 

procesu oceny sytuacji beneficjenta (niespełnione kryterium dostępowe). 

 

§7 Kryteria oceny formularza pogłębionego 

W trakcie wypełniania formularza pogłębionego beneficjent może otrzymać maksymalnie 12 punktów. 

Otrzymanie przynajmniej 4-5 kwalifikuje go do otrzymania wsparcia w kwocie 400 zł, otrzymanie 6-8 

punktów kwalifikuje go do otrzymania wsparcia w kwocie 500 zł, otrzymanie 9-12 punktów kwalifikuje 

go do otrzymania wsparcia w kwocie 600 zł. 

 
1. Czy straciłeś pracę podczas pandemii Covid-19? Jeśli tak, to kiedy? I na jak długo? 

/Nie – 0, tak – 1/ 
2. Czy przebywasz/przebywałeś na postojowym podczas pandemii Covid-19? Jeśli tak, to w jakim 

terminie? 
/Nie – 0, tak – 1/ 

3. Czy obecnie pracujesz?  
/tak - 0, nie – 1/ 

4. Czy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy? 
/Nie – 0, tak – 1/ 

5. Czy jesteś osobą poszukującą pracy. Jeśli tak, co zrobiłeś, żeby otrzymać pracę? 
/Nie – 0, tak – 1/ 
Jaka jest Twoja sytuacja rodzinna? (na dzień wypełniania formularza) 

1. Liczba osób pracujących w rodzinie? 
/W przypadku 2 dorosłych: 1 os. Niepracująca: 1, 2 osoby niepracujące: 2, w przypadku jednej osoby 
dorosłej w rodzinie - niepracująca: 2/ 

2. Jaka jest suma dochodów netto na członka rodziny (suma wynagrodzeń netto /na rękę/ 
podzielona przez liczbę członków rodziny) 



 

 

 
 
 
 
 
Dochód na osobę poniżej 528 zł - 2, przedział 529 – 1500 – 1 – w rodzinie,  
w przypadku osoby samotnej: poniżej 701 zł - 2, przedział: 702 – 2100 – 1  

3. Czy członek Twojej rodziny musiał zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad dziećmi? 
/Tak: 1, nie: 0/ 

4. Czy beneficjent jest objęty ochroną międzynarodową, ma przyznany pobyt ze względów 
humanitarnych lub pobyt tolerowany? 

/tak-1, nie-0/ 
1. Czy możesz wskazać dodatkowe okoliczności wpływające na trudną będącą skutkiem pandemii 

Covid 19? (np. Długotrwała choroba z powodu zakażenia Covid19, skutki uboczne przejścia 
Covid19 uniemożliwiające kontynuację pracy, niedotrzymanie warunków zatrudnienia w 
Agencji Zatrudnienia)? 

/tak-1, nie-0/ 
 

Pytania dodatkowe do formularza wywiadu pogłębionego (pytania nie podlegają ocenie, jedynie 

umożliwiają szerokie spojrzenie na sytuację bytową beneficjenta) 

1. Z ilu osób składa się Twoje gospodarstwo domowe? (dorośli i dzieci) 

2. Czy otrzymujesz świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej? Jeśli tak, to w jakiej kwocie 

miesięcznie? 

3. Czy członkowie Twojej rodziny otrzymują 500+? 

4. Czy Twoja rodzina otrzymuje wsparcie materialne lub rzeczowe od innej organizacji? (np. 

dodatek mieszkaniowy, paczki żywnościowe). 

5. Czy jesteś objęty Indywidualnym Programem Integracji? 

6. Czy w trakcie pandemii Covid zwiększyło się zapotrzebowanie na zakup leków? 

7. Czy jest zagadnienie, które wpływa na Twoją trudną sytuację materialną związaną ze skutkami 

Covid 19, a o które nie zapytaliśmy? 

§8 Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków 

1. Nabór do wsparcia jest prowadzony w sposób ciągły, od dnia 12.04.2021 r. do dnia 09.05.2021. 

Fundacja daje sobie prawo do zakończenia naboru wcześniej niż 09.05.2021 r.,  po 

wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na ten cel, tj. 30 000 zł.  

2. Dokumenty podlegające ocenie to formularz wstępny oraz pogłębiony. Wypełnianie 

formularza pogłębionego będzie uzależnione terminem wysłania zgłoszenia w ramach 

formularza wstępnego – zaproszenie do uzupełnienia formularza pogłębionego będą wysyłać 

zgodnie z kolejnością otrzymania formularza wstępnego. 

 

§9 Lista kontrolna dla osoby wypełniającej formularz pogłębiony z beneficjentem 

− Czy beneficjent spełnił kryterium dostępowe? /tak/nie/ 

− Liczba punków otrzymanych na podstawie formularza pogłębiającego: ………………………. 

− Czy w przypadku utraty pracy lub zmiany warunków pracy na gorsze, beneficjent przekazał 

dowody szukania pracy lub próby zmiany swojej sytuacji zawodowej? /tak/nie/ 

− Czy podczas wywiadu pojawiły się dodatkowe okoliczności wpływające na trudną sytuację 

beneficjenta, będącą skutkiem pandemii Covid 19? (np. Długotrwała choroba z powodu 

zakażenia Covid19, skutki uboczne przejścia Covid19 uniemożliwiające kontynuację pracy,  



 

 

 

 

 

 

 

−  

− niedotrzymanie warunków zatrudnienia w Agencji Zatrudnienia), które umożliwiły 

przydzielenie dodatkowej punktacji? /tak/nie/ 

 

§10 Załączniki do regulaminu 

− Formularz wstępny 

− Formularz wywiadu pogłębionego 

− Umowa z beneficjentem 

− Protokół odbioru wsparcia 

− Wzór oświadczenia prawdziwości danych 

− Wzór oświadczenia przetwarzania danych osobowych 

Umowa z beneficjentem 
Data i miejsce podpisania umowy 

Dane stron 

 

§1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest przekazanie wsparcia w postaci kuponów premiowych Sodexo w liczbie 3 – 

6 sztuk o nominale 100 zł każdy w formie darowizny dla osób zarejestrowanych do projektu Masz 

Prawo Wiedzieć! w terminie od 11 czerwca 2018 do 31 marca 2021r., których sytuacja na rynku pracy 

uległa pogorszeniu, w związku z trwającą pandemią Covid 19. Przedmiot umowy jest realizowany w 

ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji. 

§2 Termin realizacji bonów 

Ostateczny termin realizacji bonów to 31 maja 2021 r. Beneficjent oświadcza, że wykorzysta bony w 

powyżej wskazanym terminie. 

§3 Przeznaczenie bonów 

5. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać bony zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. Na zakup 

niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych, odzieży lub artykułów związanych z 

edukacją dzieci. 

6. Beneficjent nie może przeznaczyć bonów na zakup artykułów alkoholowych oraz tytoniowych. 

7. Bonów nie można spieniężyć. 

8. W przypadku, gdy Fundacja Emic lub Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

zdobędą informacje potwierdzające że bony zostały wykorzystane niezgodnie z 

przeznaczeniem (np. sprzedane innej osobie), Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu 

środków pieniężnych o wartości przyznanych bonów. 

 

§4 Oświadczenie beneficjenta 

1. Beneficjent oświadcza, że wypełniając formularz wstępny oraz podczas podawania danych do 

formularza pogłębionego zrobił to w oparciu o prawdziwe dane. 



 

 

 

 

 

2. Beneficjent oświadcza, że na życzenie Fundacji, Kujawsko Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy lub instytucji kontrolującej ww. Podmioty, przedłoży 

odpowiednie dokumenty, z których wynikają oświadczone przez niego dane. 

3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i rozumie treść regulaminu, umowy, formularzy, 

oświadczeń i zdaje sobie sprawę z konsekwencji prawnych wynikających z oświadczenia 

nieprawdziwych danych. 

4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wsparcia i akceptuje jego 

postanowienia. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie wątpliwości oraz dodatkowe kwestie organizacyjne powstałe w trakcie 

wykonywania Umowy będą uzgadnianie pomiędzy stronami, z uwzględnieniem powyższych 

postanowień umownych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy rozpoznawane będą w pierwszej 

kolejności w sposób polubowny. W przypadku nieosiągnięcia przez strony porozumienia 

odpowiednim będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Data, miejsce 

Oświadczenie o prawdziwości danych 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że dane zawarte we wniosku wstępnym oraz pogłębionym są 

prawdziwe i odnoszą się do stanu faktycznego. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym; wiadome mi jest, że fałszowanie 

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu 

poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270-273 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 2017 r. poz.2204, z 2018 r. poz. 20, 305, 663). 

……………………………………………………………………………………. 

Podpis, data 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:  
Fundację Emic z siedzibą w Toruniu, ul. Podgórna 50/2, 87-100, reprezentowaną przez 
Przemysława Wyciechowskiego  
 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu:  
-  Programu wsparcia Covid-19 realizowanym w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”.  
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem 
poinformowany na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych, tj.  
1. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych;   
2. Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu projektu, tj. 31.05.2021 przez kolejne 5 
lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.  
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, 
a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 
przenoszenia tych danych;  
4. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka 
zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane 
osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej 
informacji;  
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania 
zobowiązanie Fundacji wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;   
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
8. Fundacja nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  
 

……………………………………………………………………………………. 

Podpis, data 

Protokół odbioru wsparcia 
Toruń/Bydgoszcz, dnia ………………………………………… 

Ja, niżej podpisany ……………………………………. potwierdzam osobisty odbiór bonów Sodexo o łącznej 

wartości …..zł, w nominałach 100 zł/ każdy.  

Bony zostały zakupione w ramach wsparcia realizowanego w ramach projektu „Masz Prawo 

Wiedzieć!”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Podpis osoby przyjmującej bony: …............................................................ 

Podpis osoby wydającej bony: …............................................................ 

 


