
 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR ……………………  

  
 
Zawarta w ………………………………………….., w dniu ……………………..………… r. pomiędzy: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT” z siedzibą przy ul. Józefa Twardzickiego 60 w Bydgoszczy 85-796, o numerze NIP: 
5541875586, REGON: 092950052,  
realizującym projekt „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy” 
nr POWR.01.02.01-26-0064/16 (zwany w dalszej części umowy Projektem), współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
reprezentowanym przez Macieja Mozek – właściciela,  zwanym dalej „Projektodawcą”, 
a 
Panią/Panem ………………………………………………………………………………………..., numer PESEL ......................................, 

seria i nr dowodu osobistego ...........................................   wydany przez ............................................................... 

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

 zamieszkałą/ym w  ................................................................................................................................................... 

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

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu”. 
 

§ 1 
Definicje 

1. Projekt – projekt pn. „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez 

pracy” nr  POWR.01.02.01-26-0064/16. 

2. Projektodawca (Beneficjent) – MROZEK MACIEJ „EKSPERT”. 

3. Uczestnik Projektu – osoba fizyczna w wieku 18-29 lat, bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS, tj. 

osoba, która spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, przekazała dane o osobie fizycznej, o 

których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płed, status na rynku pracy, wiek, 

wykształcenie, niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, 

podpisała Umowę uczestnictwa w projekcie.  

4. System „SL2014” oznacza to centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania 

Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. 

5. Umowa o dofinansowanie – oznacza umowę, która została zawarta pomiędzy Projektodawcą, a Instytucją 

Pośredniczącą w związku z przyjęciem do realizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: „KADEMIA 

SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy”. 

6. Instytucja   Pośrednicząca  –  oznacza  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 

7. Dane osobowe Uczestnika Projektu - dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

8. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – program przyjęty decyzją wykonwaczą Komisji z dnia 17 

grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-

2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zwrostu i zatrudnienia” w Polsce nr 

C(2014) 10129. 

1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana  - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i akywnie 

poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  



 
 

 

2. Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i 

nie jest bezrobotna.    

3. Osoba z niepełnosprawnościami - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535). 

4. Osoba długotrwale bezrobotna – (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w 

przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej). 

5. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne 

(poziom ISCED 3)  - kształcenie ukooczone na poziomie szkoły średniej tj. wykształcenie średnie lub 

zasadnicze zawodowe. 

6. Młodzież NEET - zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy 

warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w 

kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym 

idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikowad czy brała ona udział w tego typu formie 

aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w 

trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w 

formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

7. Dane osobowe Uczestników Projektu - dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

8. IPD - Indywidualny Plan Działania opracowany w formie dokumentu w trakcie spotkao z Doradcą 

Zawodowym.  

 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi Projektu wsparcia w formie: Indywidualnego 

Doradztwa Zawodowego, Indywidualnego Pośrednictwa Pracy, Kursu spawania MAG lub MIG lub TIG 

(zgodnie z rekomendacją doradcy zawodowego w IPD), Kurs rysunku technicznego w oprogramowaniu 

CAD, Stażu w ramach Projektu pn. „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób 

młodych bez pracy” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-26-

0064/16.w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. 

Osoby młode na runku 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. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do  30.06.2018 r na terenie województwa 

świętokrzyskiego..  

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym oraz 

Zaświadczeniach/Oświadczeniach określonych w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, 

złożonych przez Uczestnika Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, potwierdzających 

kwalifikowalnośd Uczestnika do udziału w projekcie. 



 
 

 

4. Zasady uczestnictwa w Projekcie „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób 

młodych bez pracy” określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  zwany dalej Regulaminem 

oraz Regulamin staży. 

 

§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas udzielenia Uczestnikowi Projektu wsparcia w ramach Projektu.  

2. Umowa obowiązuje od dnia podpisania Umowy do zakooczenia udziału w ostatniej zaplanowanej dla 

Uczestnika Projektu formie wsparcia, nie dłużej niż do 30.06.2018 r. 

3. Umowa traci moc prawną z chwilą zakooczenia realizacji Projektu przez Projektodawcę. 

 

 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Projektodawca zobowiązuje się do  

a. Zapewnienia Uczestnikowi Projektu wsparcia w ramach Projektu w formie: Indywidualnego 

Doradztwa Zawodowego, Indywidualnego Pośrednictwa Pracy, Kursu spawania metodą MAG lub 

MIG lub TIG (zgodnie z rekomendacją doradcy zawodowego w IPD), Kurs rysunku technicznego w 

oprogramowaniu CAD, Stażu; 

b. Zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji projektu; 

c. Wypłaty stypendium szkoleniowego dla uczestnika kursów (w kwocie wynoszącej 6,65 zł 

brutto/godz. udziału w szkoleniu)
1
 i wypłaty stypendium stażowego

2
 dla uczestnika staży (w kwocie 

wynoszącej 1850,00 zł brutto/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 

miesięcy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę); 

d. Pokrycia kosztów doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów, w tym kosztów za: kurs, 

materiały szkoleniowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, jedno podejście do egzaminu 

zewnętrznego, wyżywienie; zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) brania udziału we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia zgodnie z harmonogramem realizacji 

zajęd i harmonogramem realizacji Projektu, 

b) udziału w przewidzianych dla danej formy wsparcia badaniach lekarskich, 

c) punktualnego przychodzenia na zajęcia, 

d) aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach/spotkaniach w pełnym wymiarze godzin 

przewidzianym w programie kursu/szkolenia lub harmonogramie spotkao z doradcą 

zawodowym/pośrednikiem pracy, 

e) każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu 

na listach obecności, 

f) zgłaszania Pracownikowi Projektu każdej nieobecności w formie pisemnej , z podaniem powodu 

nieobecności,   

g) w przypadku zgłoszonej i usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, uzupełnienia zrealizowanego 

podczas nieobecności materiału, 

                                                 
1
 tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 

godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie.  
2
 wsparcie nieobigatoryjne, udzielane w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestnika projektu 



 
 

 

h) przystąpienia po zakooczeniu kursu/szkolenia do egzaminu zewnętrznego oraz ewentualnych 

egzaminów poprawkowych, aż do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu zewnętrznego, 

i) współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu, Doradcą Zawodowym, Pośrednikiem Pracy, 

Opiekunem Stażu,  

j) wypełniania testów preferencji zawodowych i innych zalecanych do zdiagnozowania potencjału i 

poziomu Uczestnika Projektu oraz stworzenia IPD, 

k) aktywnego uczestnictwa w poszukiwaniu pracy, udawania się na proponowane rozmowy 

rekrutacyjne, itp., 

l) podjęcia w proponowanym terminie stażu oraz podjęcie proponowanej pracy po okresie odbycia 

stażu, 

m) wypełniania ankiet i testów (ewaluacyjnych, weryfikujących postęp w nauce) związanych  z realizacją 

Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

n) dostarczenie wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu dokumentów, w tym dokumentów 

potwierdzających ukooczenie stażu, 

o) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid jego dalszy 

udział w Projekcie, 

p) współdziałania z Personelem Projektu w zakresie wszelkich działao podejmowanych dla potrzeb 

monitorowania projektu, w tym udziału w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych oraz 

rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów dostarczanych przez Projektodawcę, 

q) udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących sytuacji zawodowej przeprowadzanych 

zarówno przez Projektodawcę, Instytucję Wdrażającą oraz instytucje upoważnione, 

r) informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni 

od ich powstania, w szczególności w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej,  

s) przekazania w terminie do 4 tygodni od zakooczenia udziału w projekcie informacji  o sytuacji na 

rynku pracy, w formie: „Oświadczenie Uczestnika Projektu realizowanego w ramach POWER 2014-

2020 nt. sytuacji po zakooczeniu udziału w projekcie” (załącznik nr 2 do Umowy), 

t) udostępnienia w ciągu trzech miesięcy po zakooczeniu udziału w projekcie danych dotyczących 

statusu na rynku pracy, a w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczenia w terminie do 3 miesięcy 

od zakooczenia udziału w projekcie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej po zakooczeniu udziału w Projekcie w formie: 

i. kserokopii umowy z pracodawcą/zleceniodawcą: 

- umowy o pracę na min. 3 m-ce i min. 1/2 etatu, 

- umowy cywilnoprawnej na minimum 3 m-ce (o wartości min. trzykrotnośd 

minimalnego wynagrodzenia), 

- zaświadczenia z zakładu pracy; 

ii. wydruku z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowodu opłacenia ZUS przez 

min. 3 m-ce. 

 

§ 5 

Zakres wsparcia w ramach Projektu 

1. Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach: 

a) Indywidualnego Doradztwa Zawodowego obejmującego sesję z doradcą zawodowym w wymiarze 6 

na Uczestnika. Celem wsparcia bedzie określenie sytuacji Uczestnika projektu, jego potrzeb i dalszych 

perspektyw rozwoju. W ramach wsparcia przeprowadzona zostanie identyfikacja potrzeb, diagnoza 

mozliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowane zostanie IPD; 



 
 

 

b) Indywidualnego Pośrednictwa pracy w wymiarze minimum 5 godzinna Uczestnika. Celem wsparcia 

będzie pomoc Uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Wsparcie będzie 

realizowane w sposób ciagły w trakcie udziału w projekcie. W ciągu czterech miesięcy od 

przystapienia do projektu każdemu Uczestnikowi projektu zapewniona zostanie wysokiej jakości 

oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. 

c) Kursów szkoleniowych zgodnie z zaplanowaną w ramach projektu ścieżką i uwzględnieniem 

Indywidualnego Planu Działania. 

d) Płatnego stażu na okres 3 miesięcy. Staż realizowany jest w oparciu o odrębna umowę. 

2. Projekt zakłada organizację kursów pozwalającągo na uzyskanie następujących uprawnieo: 

a) spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (2 gr. x 12os.) w wymiarze 145 h, 

b) spawacza blach spoinami czołowymi motodą MIG (2 gr. x 12 os.) w wymiarze 112 h, 

c)  spawacza nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG (2 gr. x 72 os.) w 

wymiarze 103 h, 

oraz organizację kursu rysunku technicznego w oprogramowaniu CAD w wymiarze 24 godz. dla 72 

Uczestników projektu (6 gr. x 12 os.). Wszystkie szkolenia kooczą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 

potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe spawacza (metody MIG/MAG/TIG) oraz kwalifikacje z 

zakresu technik informatycznych (znajomośd rysunku technicznego w oprogramowaniu CAD). 

 

§ 6 

Sposób realizacji wsparcia 

1. Uczestnik Projektu zostanie poinformowany przez Pracownika Projektu o ustalonym miejscu i terminie 

spotkao/zajęd drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Spotkania/zajęcia będą się odbywały na terenie 

województwa świętokrzyskiego w powiatach, na obszarze których projekt jest realizowany. 

2. Spotkania/zajęcia będą prowadzone w terminach wskazanych w Harmonogramie wsparcia. 

Projektodawca ma prawo do zmiany terminu oraz miejsca przeprowadzenia spotkao/zajęd o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie 

wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

3. Ogólne zasady organizacyjne dotyczące uczestnictwa w organizowanych formach wsparcia oraz 

harmonogram wsparcia zostaną przekazane Uczestnikowi przed rozpoczęciem spotkao/zajęd. 

§ 7 

Koszt Udziału w Projekcie 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

oraz Regulaminu i Regulaminu staży.  

2. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów jego uczestnictwa 

w Projekcie, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin oraz § 8 niniejszej Umowy. 

3. Na koszty uczestnictwa w projekcie przypadające na jednego uczestnika składają się:  

 koszty indywidualnego doradztwa zawodowego, 

 koszty indywidualnego pośrednictwa pracy, 

 koszty badao lekarskich, 

 koszty organizacji szkoleo i staży,  

 koszty egzaminów zewnętrznych, 

 wypłacone stypendium szkoleniowe,  

 wypłacone stypendium stażowe, 



 
 

 

 koszty dojazdów na miejsce realizacji kursów zawodowych oraz staży, 

 koszty wyżywienia podczas zajęd. 

4. Średni koszt uczestnictwa w projekcie przypadający na jednego Uczestnika wynosi 15 732,31 zł.  

 

§ 8 

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo wypowiedzied niniejszą Umowę w formie pisemnego oświadczenia z 

zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie powodów uniemożliwiających mu dalszy 

udział w projekcie. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika Projektu z powodów innych niż podjęcie 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, bądź z przyczyn 

zdrowotnych, działania siły wyższej lub okoliczności, które nie były znane Uczestnikowi projektu w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, Projektodawca może obciążyd Uczestnika Projektu kosztami 

jego uczestnictwa w Projekcie za okres od dnia podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie do dnia 

złożenia przez Uczestnika Projektu pisemniego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.  

3. Projektodawca ma prawo rozwiązad niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku: 

a) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu określonej w §  2 ust. 1, 

b) Oświadczenia przez Uczestnika Projektu nieprawdy, 

c) Rażącego  naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowieo niniejszej Umowy, Regulaminu lub 

działania na szkodę Projektodawcy. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 3 pkt b i c, Uczestnik Projektu zobowiązany 

będzie do pokrycia 100% kosztów związanych z udziałem w Projekcie. 

5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3, skuteczne jest od dnia doręczenia Uczestnikowi Projektu 

drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 

§ 9 

 Oświadczenia Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn.: „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy” i 

zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowieo oraz oświadcza, że spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone.  

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 

a) zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa 

świętokrzyskiego 

b) jest osobą w wieku 18 - 29 (nie ukooczyła 30 roku życia), 

c) jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, 

d) nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym, ani nie 

uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), 

e) posiada niskie kwalifikacje, 

f) nie należy do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. SZOOP  

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie 

rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie 

powiadomi o tym Projektodawcę.  



 
 

 

4. W przypadku oświadczenia nieprawdy Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do pokrycia 100% kosztów 

Udziału w Projekcie. 

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych i monitoringowych. Rozpowszechnianie 

to może przybrad w szczególności formę publikacji zdjęd z zajęd prowadzonych w ramach Projektu na 

stronie internetowej Projektu.  

niewłaściwe skreślić 

 

 

§ 10 

Postanowienia koocowe 

 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Umowie, w szczególności z uwagi na 

zmianę warunków realizacji Projektu lub w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych 

zmian ze strony Instytucji Zarządzającej. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozwiązad polubownie.  

5. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy.  

 

 

§ 11 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załączniki:  

Załacznik nr 1:Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 i zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych, 

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia uczestnika projektu nt. sytuacji po zakooczeniu udziału w projekcie, 

Załącznik nr 3: Wzór oswiadczenia Uczestnika Projektu dotyczące statusu na rynku pracu w chwili przystąpienia 

             do projektu. 

 

 

 

 

 

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

              Podpis Uczestnika Projektu                                              Podpis Projektodawcy lub osoby  

                                upoważnionej do reprezentowania Projektodawcy 

 

 


