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                                UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE  

"Akademia Rozwoju Zawodowego -  
projekt dla osób młodych pozostających bez pracy"  

o nr POWR.01.02.01-10-0035/17 
 

 
zawarta w …………………………………….… w dniu …………………………r., zwana dalej „Umową” 
pomiędzy: 
 
Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna (adres: ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa), NIP 
1132690108, REGON 141113717, zwaną dalej „Organizatorem” 
 
a 
…………………………………………………, zam. ul. ……………………………………………………………………, 
legitymującą/ym się dowodem osobistym ………………………….…………………...……,  
NIP …………………….…………….., PESEL ……………………………………………………, zwaną/ym dalej  
 
„Uczestnikiem/czką” 
zwanymi dalej pojedynczo „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami” 
następującej treści: 
 

§1. 
1. Organizator oświadcza, że w okresie 01 marca 2018r. – 31 maja 2019r. realizuje na terenie 

województwa łódzkiego, projekt „Akademia Rozwoju Zawodowego – projekt dla osób 
młodych pozostających bez pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o nr POWR.01.02.01-10-0035/17-00 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, zwany dalej „Projektem”. 

2. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie 
„Akademia Rozwoju Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy” 
i jest uprawniony/a do wzięcia udziału w Projekcie tj. spełnia wymagane kryteria. 

§2. 
1. Organizator zobowiązuje się zrealizować w terminie od 01 marca 2018r. – 31 maja 2019r. 

na rzecz Uczestnika/czki wsparcie obejmujące: 
a. Wsparcie doradcze i opracowanie Indywidualnego Planu Działania w wymiarze 6 

godzin na osobę; 
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b. Szkolenia miękkie, komputerowe oraz zawodowe w wymiarze: szkolenia miękkie – 40 
godzin na grupę, szkolenia komputerowe – 16 h na grupę i szkolenia zawodwowe  
w wymiarze 100h na osobę (zgodne z potrzebami UP oraz IPD); 

c. Praktyka zawodowa/staż spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach 
Jakości Praktyk i Staży w wymiarze: 3 miesiące; 

d. Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godziny na osobę. 
e. Uczestnik/czka zobowiązuje się uczestniczyć we wsparciu określonych w punkcie 

poprzedzającym na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie 
„Akademia Rozwoju Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez 
pracy”. 

 
§ 3. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………………………. 2018r. do 31 maja 
2019r. 
 

§ 4. 
1. Uczestnik/czka ma obowiązek: 

a. regularnie uczestniczyć w szkoleniu, na które został/a zakwalifikowany/a, co 
potwierdza przez każdorazowe podpisanie imiennej listy obecności; 

b. potwierdzić otrzymanie materiałów dydaktycznych i pomocniczych; 
c. potwierdzać każdorazowe otrzymanie posiłku; 
d. brać czynny udział w szkoleniu, w szczególności uczestniczyć w ćwiczeniach, realizować 

wyznaczone zadania; 
e. wziąć udział w egzaminach przewidzianych programem nauczania; 
f. wypełniać przedstawione dokumenty mające na celu dokumentowanie prawidłowego 

przebiegu realizacji projektu; 
g. wypełniać przedstawione narzędzi monitoringu i ewaluacji celem dokonania oceny 

jakości i efektywności udzielanego wsparcia. 
2. Organizator ma obowiązek: 
a. zapewnić Uczestnikom/czkom odpowiedniej infrastruktury lokalowej i technicznej do 

prowadzenia zajęć; 
b. zapewnienia kadry trenerskiej o kwalifikacjach odpowiednich do rodzaju i zakresu 

wsparcia; 
c. zapewnienia wyżywienia Uczestnikom/czkom zajęć grupowych; 
d. zapewnienia Uczestnikom/czkom materiałów dydaktycznych adekwatnych do 

szkolenia; 
e. wydania Uczestnikom/czkom certyfikatów w przypadku spełnienia warunków do ich 

uzyskania; 
f. monitorowania jakości i efektywności wsparcia. 

 
§ 5. 

1. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie i odstąpić od Umowy: 
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a. w każdej chwili z powodów zdrowotnych leżących po stronie Uczestnika/czki – bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów; Uczestnik/czka jest zobowiązany 
przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości kontynuowania udziału 
w projekcie; 

b. w każdej chwili w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Beneficjenta, 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 

c. w każdej chwili z innych przyczyn niż wymienione w punkcie 1) pod warunkiem 
pokrycia przez Uczestnika/czkę kosztów realizacji Projektu w przeliczeniu na 1 osobę, 
tj. kwoty 13 650,55 zł (słownie: trzynaście tysiący sześćset pięćdziesiąt złotych 55/100); 
na wniosek Uczestnika/czki, w uzasadnionych przypadkach Organizator może odstąpić 
od żądania zapłaty wskazanej kwoty lub ustalić niższą jej wartość. 

2. Organizator może odstąpić od Umowy: 
a. w każdym czasie w przypadku rozwiązania z Organizatorem przez IP  umowy  

o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-10-0035/17-00. 
b. w każdym czasie w przypadku w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez 

Uczestnika/czkę; w takim przypadku, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do zwrotu 
kosztów realizacji Projektu w przeliczeniu na 1 osobę, tj. kwoty 13 650,55 zł (słownie: 
słownie: trzynaście tysiący sześćset pięćdziesiąt złotych 55/100). 

 
§ 6. 

Strony ustalają adresy do doręczeń dla celów związanych z Umową: 
Organizator: BIURO PROJEKTU: Ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno. Osoba do kontaktu:  
Pani Monika Szymczak-Maciejczak, telefon kontaktowy: 44 736 13 77. 
 
Uczestnik/czka: …………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o zmianie adresu do 
doręczeń, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na ostatni wskazany adres. 

 
§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle stosowania Umowy 

jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 

………………………………………………… ………………………………………………… 
Organizator Data i podpis Uczestnika/czki 

 


