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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Mój potencjał – Moja szansa” 

WND-RPSL.07.01.03-24-0278/19-002 

 

Zawarta w dniu ______________________________roku, w Mysłowicach pomiędzy:  

 

Niepublicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Fabryczna 7    

reprezentowaną przez: 

Edytę Kliś  – Prezes Zarządu zwanym dalej „Organizatorem”,  

a  

Panem/ią……………………………………………………………………………………………………… 

 

zamieszkałym/ą 

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

 

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

 

PESEL ………………………………………………………………. 

 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką Projektu”  

 

Umowa dotyczy uczestnictwa w Projekcie „Mój potencjał – Moja szansa” WND-RPSL.07.01.03-24-

0278/19-002 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego  na lata 2014-2020 dla osi 

priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i zostających bez 

zatrudnienia – konkurs, 

 

§ 1 

1. W ramach realizacji projektu Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz 

Uczestnika następujących forma wsparcia :  

a) Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z przygotowaniem IPD (4 godz./osobę)– sesje mają  na celu 

zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu, identyfikację własnych 

zasobów, ograniczeń i możliwości rozwoju, wiedzę, doświadczenie, zdolności i przeciwwskazania do 

wykonywania danego zawodu. W ramach zadania każdy  z Uczestników Projektu otrzyma opracowany 

Indywidualny Plan Działania.  
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b) Wsparcie Pośrednika Pracy - Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 5 godzinne spotkanie 

indywidualne z pośrednikiem pracy celem pozyskania ofert pracy/ staży dostosowanych do kwalifikacji 

i preferencji uczestników.  

c) SZKOLENIA ZAWODOWE – Dla wszystkich uczestników tj.,  

• „Specjalistyczne metody i techniki ewakuacji w sytuacjach kryzysowych w obszarze ratownictwa 

wodnego i przeciwpowodziowego” – 64 godziny, 

•  „Kurs obsługi sprzętu wysokościowego i alpinistycznego wraz z kursem pierwszej pomocy” – 64 

godziny, 

• „Prawo jazdy kategorii C – 20 godzin – teoria, 30 godzin – praktyka, 

• Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona – 130 godzin – teorii, 10 godzin – praktyki 

• Język angielski – 120 godzin, 

• „Radzenie sobie ze stresem” – 15 godzin 

d) Badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń 

e) staże zawodowe - przewidziane dla 20 UP ( 3 miesiące ) dla osób, które zgłoszą chęć udziału we 

wsparciu, pierwszeństwo będą miały osoby niemające żadnego doświadczenia zawodowego. Przed 

przystąpieniem do staży zawodowych UP przystąpią do badań lekarskich. Uczestnicy w ramach staży 

otrzymają: stypendium stażowe.  Stypendium stażowe jest kwotą brutto – brutto. Miesięczna kwota 

stypendium stażowego nie może przekroczyć 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 Ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota 1017,40 zł, powiększona o kwotę obowiązkowych 

składek ZUS wysokości 296,98 zł (19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne. 8% podstawy 

wymiaru – na ubezpieczenie rentowe, 1,67% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe) to suma 

1 314,38 zł. 

2. W ramach zadania dla Pracodawców przygotowano również formę refundacji wynagrodzenia opiekuna 

stażysty.  

3. Organizator kursu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego 

niezbędnego do realizacji projektu. Organizator kursu pokrywa wszystkie koszty szkolenia.  

4. Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik/czka  kursu otrzymuje świadectwo/certyfikat 

potwierdzające ukończenie szkolenia. 

 

§ 2 

1. Uczestnik/czka  kursu zobowiązany jest do: 

a) uczestnictwie we wszystkich przewidzianych w Projekcie typach wsparcia zgodnie z Indywidualnym 

Planem Działania opracowanym przez doradcę zawodowego, potwierdzonego podpisem na liście obecności 

b) przystępowania do sprawdzianów i egzaminów 

c) wypełniania ankiet i kwestionariuszy związanych z realizacją projektu 

d) regularnego uczęszczania na szkolenia, zgodnie z harmonogramami realizacji szkoleń, z zachowaniem 

minimum 80% obecności na zajęciach, w przypadku szkoleń na prawo jazdy – 100%. 
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e) niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych, stanowiących warunki dopuszczenia do 

udziału w Projekcie, określonych w Formularzu Zgłoszeniowym. 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 

f) w przypadku podjęcia zatrudnia na każdym etapie uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne na dzień 

przystąpienia do projektu zobowiązane są do dostarczenia umowy do 7 dni od jej zawarcia pod rygorem 

obciążenia uczestnika zwrotem kosztów za uczestnictwo w projekcie 

g) w przypadku podjęcia zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia w okresie do 4 tygodni po zakończeniu 

udziału w projekcie (tj. udziału w ostatniej przewidzianej dla danego Uczestnika projektu formy wsparcia) 

Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub 

kontynuowanie zatrudnienia pod rygorem obciążenia uczestnika zwrotem kosztów za uczestnictwo w 

projekcie 

h) w przypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (L4) Uczestnik projektu ma obowiązek 

w ciągu 3 dni od otrzymania w/w zaświadczenia poinformować Beneficjenta o braku możliwości 

uczestnictwa  w objętym wsparciu. 

 

§ 3 

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

przypadku:  

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

-   Rażącego naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień niniejszej umowy lub regulaminu, w 

szczególności nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego rozpoczęciem Uczestnik zobowiązuje się 

do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora osobiście, pisemnie lub elektronicznie (e-

mail). 

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa wyłącznie z przyczyn niezależnych od Uczestnika. 

Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji, a w 

przypadku podjęcia zatrudnienia dodatkowo zaświadczenia z zakładu pracy, w którym podjął zatrudnienie, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji z udziału w Projekcie. 

4. Przyczyny niezależne od Uczestnika, o których mowa w pkt. 3 mogą wynikać wyłącznie z przyczyn 

zdrowotnych (przewlekła choroba) lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi 

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

5. W przypadku nieuzasadnionego przerwania uczestnictwa w projekcie w trakcie jego realizacji lub 

niewywiązania się z przez Uczestnika z warunków określonych w § 2 niniejszej umowy Organizatorowi 

może przysługiwać prawo do dochodzenia od Uczestnika zwrotu kwoty odpowiadającej równowartości 

kosztów poniesionych przez Organizatora. Decyzja każdorazowo będzie podejmowana przez Zespół 

Zarządzający po rozpatrzeniu okoliczności rezygnacji z udziału w Projekcie.  
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6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników w przypadku 

naruszenia przez niego zapisów Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie, niniejszej umowy oraz zasad 

współżycia społecznego stosując sankcje wymienione pkt 5.  

 

§ 4 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki w przypadku: 

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

spowodowanego brakiem środków na realizację projektu. 

b) Rozwiązania umowy w trybie określonym w § 3ust. 1 pkt.  

 

§ 5 

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

a) Oddział NCKU Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72, Pietro 1 , pokój nr 5  

b) Uczestnik/czka Projektu : dane tele-adresowe i e-mailowe z formularza zgłoszeniowego 

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. 

      § 6 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do końca trwania projektu tj. 31.03.2022 

r.   

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 kursu                      Uczestnik/Uczestniczka  kursu 

 


