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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Nastawieni na sukces” 

nr wniosku: POWR.01.02.01-24-0127/15 
 
 

Zawarta w dniu …..…………………… roku, w …………………………. pomiędzy: 

 

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, stowarzyszeniem 

zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000017713, akta 

rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 634-0135558, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………… 

2. …………………….. 

zwanym dalej „Organizatorem” 

a 

 

Panem/ią  

………………………………………… 

zamieszkałym/ą  

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

 

PESEL ………………………….., zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu” 

 

§ 1 

Oświadczenia wstępne 

1. Organizator oświadcza, że projekt „Nastawieni na sukces”-  jest realizowany przez Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2 (zwanego dalej Projektem). Projekt 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój: Oś Priorytetowa I: Osoby 

młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Projekcie zgodnie z oświadczeniem 

złożonym w Formularzu Zgłoszeniowym i Deklaracji uczestnictwa w projekcie tj.: 

1) wiek powyżej 18 roku życia i poniżej 29 roku życia; 

2) posiada wykształcenie min. zawodowe lub średnie; 

3) zamieszkanie na terenie woj. śląskiego; 

4) posiada status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo; 

5) posiada status osoby nieuczącej się lub niekształcącej się formalnie i niekorzystającej ze wsparcia 

dla osób NEET finansowanego ze środków publicznych przez minimum 4 tygodnie od momentu 

przystąpieniem do projektu. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji. 

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z zasadami refundacji kosztów dojazdu. 

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 
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§ 2 

Obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu: 

1) grupowego poradnictwa zawodowego w wymiarze 4 godzin na grupę; 

2) indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania w 

wymiarze 3 godzin na UP; 

3) kursu zawodowego: „Spawanie MAG/TIG” w wymiarze 247 godzin na grupę; 

4) staży w miejscu pracy w wymiarze 3 miesięcy dla każdego UP; 

5) pośrednictwa pracy. 

2. Organizator zobowiązuje się wypłacać Uczestnikom Projektu stypendium szkoleniowe w wysokości nie 

większej niż 6,59 zł brutto za każdą godzinę udziału w szkoleniu o którym mowa w ust. 1 p. 3 oraz 

stypendium stażowe w wysokości nie wyższej niż 2 110,68 zł brutto za każdy miesiąc uczestnictwa w 

stażu. 

3. Organizator zobowiązuje się dokonywać zwrotu kosztów dojazdu na formy wsparcia wskazane w ust. 

1. 

4. Organizator zapewnia poczęstunek na formach wsparcia wskazanych w ust. 1, pkt. 1, 2, 3 i 5 

 

§ 3 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) uczestnictwa we wsparciu, w zakresie i wymiarze określonym w § 2 ust.1. Uczestnik Projektu 

w ramach projektu może opuścić maksymalnie  20% zajęć z kursów zawodowych (§ 2 pkt.1 ust 3). 

W przypadku form wsparcia skierowanych dla Uczestnika Projektu określonych w § 2 ust.1 pkt. 1-2 

obowiązuje 100% frekwencja na zajęciach.  

2) przystąpienia do egzaminu po kursie „Spawanie MAG/TIG”; 

3) aktywnych działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie;  

a) w przypadku stosunku pracy pożądane jest podjęcie zatrudnienia na nieprzerwany okres co 

najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu;  

b) w przypadku umów cywilnoprawnych pożądane jest spełnienie łączne spełnienie wymogów: 

minimum trzymiesięcznego okresu obowiązywania oraz wartości umowy, równej lub wyższej 

od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

4) niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia o którym mowa 

w ust. 3 np. kopię kontraktu, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 

5) niezwłocznego poinformowania Organizatora o ewentualnym braku realizacji postanowień 

zawartych w umowach skutkujących niedochowaniem wymagań w zakresie okresu trwania umowy 

lub wynagrodzenia. 

6) niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych, stanowiących warunki 

dopuszczenia do udziału w Projekcie, określonych w Formularzu Zgłoszeniowym i Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. W razie braku poinformowania Organizatora o zmianie danych 

lub podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, Uczestnik Projektu obowiązany jest do 

naprawienia szkody, jaką Organizator poniósł wskutek realizacji Umowy na rzecz Uczestnika 

Projektu niespełniającego kryteriów udziału w Projekcie.  

 

§ 4 

Wkład własny Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik projektu oświadcza, iż wyraża zgodę na wniesieniu wkładu własnego do projektu 

w wysokości 200 zł 

2. Wkład własny Uczestnika Projektu wniesiony zostanie po jego zakwalifikowaniu do projektu, 

w trakcie udziału w szkoleniu. 
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3. Wkład własny Uczestnika Projektu zostanie podzielony na dwie raty i zostanie potrącony ze 

stypendium szkoleniowego. 

 

§ 5 

Wypowiedzenie umowy 

1. Organizator może wypowiedzieć umowę z Uczestnikiem Projektu bez zachowania terminu w 

przypadku: 

1) Rozwiązania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umowy o dofinansowanie projektu.  

2) Rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. W wypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy uczestników 

w trakcie trwania formy wsparcia, Organizator może obciążyć Uczestnika Projektu karą umowną w 

wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na Uczestniku Projektu określonymi w budżecie 

projektu. 

3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Organizatora przewyższy wysokość kary 

umownej o której mowa w ust. 2 Organizator może dochodzić od Uczestnika Projektu odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

Odpowiedzialności stron 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec UP w przypadku: 

1) Wstrzymania finansowania projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w tym również 

spowodowanego brakiem środków na realizację projektu. 

2) Rozwiązania umowy w trybie określonym w § 5 ust. 1 pkt.2. 

 

§ 7 

Sposób komunikacji 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z projektem: 

1) Organizator Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2 

2) Uczestnik Projektu : …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o wszelkich zmianach 

adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczny. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do końca trwania projektu tj. 

30 kwietnia 2017r. 

2. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

  

 

 

 

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

 (Organizator)       (Uczestnik Projektu)  

 

 

 


