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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR RPZP/8.10/RPOWZ/2017 

 zawarta w Szczecinie w dniu  ..................................  

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Akademia informatyczna osób dorosłych” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.10.00-32-K040/17  w ramach 

Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w 

zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i 

porozumiewania się w językach obcych. 

pomiędzy: 

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 

z siedzibą przy Al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin,  

posiadającą NIP 8521673042, REGON 811968691,  

reprezentowaną przez Właściciela – Sylwię Karinę Majewską,  

zwaną dalej Projektodawcą, 

a 

………………………………………..……………….zamieszkałą/ym  

w …………………………………………....………………..…………….……, 

zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu, 

§ 1 

Użyte w niniejszej Umowie Uczestnictwa w Projekcie pojęcia oznaczają: 

Projektodawca – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska., Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin. 

Projekt – Projekt pn.: „Akademia informatyczna osób dorosłych”, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowany na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.10.00-32-K040/17  w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób 

dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia 

umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach 

obcych. 

Siedziba Projektodawcy - Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin. 

Biuro Projektu – Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin  

Uczestnik Projektu – osoba dorosła powyżej 18 roku życia z obszaru województwa zachodniopomorskiego 

(osoba fizyczna, która pracuje, uczy się lub zamieszkuje obszar województwa zachodniopomorskiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszająca się do Projektu z własnej inicjatywy, 
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zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych. Osoba, która po 

spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie projektu została dopuszczona do udziału w 

Projekcie. 

§ 2 

Niniejszą umowę zawarto w związku z realizacją Projektu pn.: „Akademia informatyczna osób 

dorosłych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Przedmiotem Umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu w formie kursów wraz z certyfikacją 

organizowanych w ramach Projektu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie projektu dostępnym 

na stronie internetowej: http://szkolenia-treningi.pl oraz w Biurze projektu. 

 

§ 3 

 

1. Organizator udziela Uczestnikowi Projektu następującego wsparcia:  

a) Szkolenie z zakresu kompetencji TIK (80h); 

b) Mentoring indywidualny; 

c) Egzamin IC3 wraz z certyfikacją. 

2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 

a) Szkolenie z zakresu kompetencji TIK (12 osób x 12 grup) 

b) Mentoring indywidualny; 

c) Certyfikacja - egzamin zewnętrzny. 

4. Kandydat/ka staje się Uczestnikiem Projektu w momencie zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że dane zawarte w Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne  

z prawdą. 

6. Uczestnik Projektu zapoznał się z Regulaminem projektu i akceptuje jego postanowienia. 

 

§ 4 

1. W procesie rekrutacyjnym Uczestnik Projektu złoży następujące dokumenty: 

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ. 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu. 

c) Formularz zgłoszeniowy tj. dane osobowe Uczestnika Projektu. 

d) Umowę uczestnictwa w projekcie w dwóch egzemplarzach. 

e) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych. 

f) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem projektu i akceptacji jego warunków. 

g) Oświadczenie Uczestnika Projektu na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   

w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) przez Beneficjenta do celów związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie 

niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej – 

Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, wynikających z umowy  

Nr RPZP.08.06.00-32-K045/17. 

h) Dokumenty należy złożyć w Biurze projektu mieszczącym się w Szczecinie 70-326, al. Piastów 

75/3. 

http://szkolenia-treningi.pl/
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i) Zajęcia odbywać się będą w miejscu i terminach ustalonych przez Projektodawcę. 

§ 5 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) systematycznego – tj. nie rzadziej niż raz na tydzień, sprawdzania informacji zamieszczonych 

na stronie internetowej Projektu; 

b) regularnego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach Projektu; 

c) informowania o ewentualnej nieobecności na zajęciach z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem; 

d) uczestnictwa w 80 % obowiązkowych zajęć, przy zastrzeżeniu, zapisów w Regulaminie 

projektu; 

e) rzetelnego przygotowywania się do zajęć; 

f) uzupełniania dokumentacji szkoleniowej, w tym: podpisywania list obecności, testów wiedzy, 

uzupełniania ankiet monitoringowych i innych dokumentów wymaganych wytycznymi RPO WZ; 

g) udziału w ewaluacji projektu (poprzez wypełnianie ankiet) w trakcie jego trwania  i po 

zakończeniu realizacji projektu; 

h) informowania Projektodawcy o istotnych zmianach danych osobowych. 

2. Udział w Projekcie dla Uczestników Projektu jest bezpłatny. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych zajęć planowanych w Projekcie 

z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Uczestnik projektu może bez konsekwencji zrezygnować z udziału w Projekcie w terminie  

do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

5. Rezygnacja w terminie 7 i mniej dni przed zajęciami lub w trakcie ich trwania bądź też skreślenie 

uczestnika z listy uczestników przez Projektodawcę wiąże się z nałożeniem kary umownej na pokrycie 

szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 

przez uczestnika, w wysokości nie większej niż całkowita wartość kursu, tj. w wysokości kwoty, o której 

mowa w § 6 ust 1. Karę pokrywa Uczestnik Projektu, który podpisał Umowę Uczestnictwa w Projekcie. 

6. Z konieczności zapłaty kary w przypadku rezygnacji Uczestnika po rozpoczęciu zajęć mogą zwolnić 

losowe przyczyny rezygnacji (np. długotrwała choroba) uniemożliwiająca uczestnictwo w Projekcie. W 

takim przypadku Uczestnik Projektu składa pisemny wniosek o zwolnienie go z kosztów kary umownej 

za udział w Projekcie. Projektodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika Projektu 

przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te przyczyny. 

 

7. Niezależnie od konsekwencji finansowych opisanych w § 5 ust.1 pkt. 5 Projektodawca zachowuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej w kwocie przewyższającej karę umowną (np. 

w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca obciąży Projektodawcę kwotą korekty finansowej, wyższymi 

od kosztów szkolenia Uczestnika Projektu kosztami niekwalifikowanymi (wraz z odsetkami jak dla 

zaległości podatkowych) wraz z innymi przypadkami powodującymi stratę Projektodawcy). 

8. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku: 

a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu projektu lub postanowień Umowy 

Uczestnictwa w Projekcie lub naruszenia zasad współżycia społecznego w szczególności 

poprzez podanie nieprawdziwych danych; 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć;  

c) opuszczenia przez Uczestnika zajęć przewidzianych w Projekcie, poza dopuszczalny limit,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt d. W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionych 
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nieobecności (np. potwierdzonych zwolnieniem lekarskim) i gdy pozwalają na to warunki 

organizacyjne Projektodawca może umożliwić odrobienie zajęć z inną grupą szkoleniową. 

9. W przypadku rezygnacji Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie 

oraz dokonuje zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych i podręczników. 

§ 6 

1. Całkowity koszt udziału Uczestnika w Projekcie wynosi 3 143,75  zł (słownie:  

trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 75/100) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (85 %) oraz budżetu państwa (5 %). 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają: obowiązujące wytyczne 

wynikające z RPO WZ  oraz przepisy traktujące o RPO WZ, Kodeks cywilny, Regulamin projektu. 

2. Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. 

W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

        ……...………………………..      ………………………………. 
               (pieczęć i podpis Projektodawcy)                                                                                                (Podpis Uczestnika Projektu) 

 
 
 

Załączniki do umowy uczestnictwa w Projekcie: 
 

1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu 

3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu. 

 

 

 


