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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Twoja szansa na zatrudnienie” nr projektu RPPK.07.01.00-0085/17 

 

nr .......... /RP10/2018, zawarta w Jaśle  dnia  ......................... 2018 r., 

 

pomiędzy 

Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 

0000144369 NIP: 6851004521, REGON: 370249017,  

reprezentowaną przez Wiesława Tomasika – Prezesa Zarządu 

, zwaną w dalszej części „Realizatorem projektu”. 

 

a 

 

Panią/Panem ....................................................... zamieszkałą/ym:  ..........................................................................., 

legitymującą/ym się numerem  PESEL ..............................................,  

zwaną/ym  dalej  „Uczestnikiem Projektu” (UP) 

 

1. Niniejsza Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu „Twoja szansa na zatrudnienie, nr 

projektu RPPK.07.01.00-0085/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego  na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.  

2. UP oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz spełnia 

warunki uczestnictwa w nim określone oraz akceptuje wszystkie jego zapisy. 

3. UP jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

4. Udział Uczestnika w Projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem postanowień § 2. 

 

§ 1  
 

1. Umowa określa zakres wsparcia dla Uczestnika Projektu „Twoja szansa na zatrudnienie” oraz 

zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji aktualnej Indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno-

zawodowego. 

3. W ramach Projektu UP skorzysta z obligatoryjnych i fakultatywnych form wsparcia zaplanowanych 

w indywidualnej ścieżce rozwoju edukacyjno-zawodowego, zgodnie z opracowanym Indywidualnym 

Planem Działania, w tym: 

 

Wsparcie obligatoryjne dla każdego UP: 

• Indywidualny Plan Działania – opracowany przez doradcę zawodowego, 

• Poradnictwo psychospołeczne, 

• Pośrednictwo pracy, 

 

Wsparcie fakultatywne, wynikające z aktualnej Indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno-

zawodowego: 

• Szkolenie zawodowe,  



 

 

 

 

Projekt „Twoja szansa na zatrudnienie” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

•  Staż, 

• Subsydiowane zatrudnienie.  

 

4. Realizator projektu w trakcie trwania umowy zobowiązuje się do: 

a. zorganizowania poradnictwa zawodowego,  

b. zorganizowanie poradnictwo psychospołecznego, 

c. zorganizowania szkoleń zawodowych o profilu wynikającym z zaleceń IPD,  

d. zorganizowania stażu,  

e. zorganizowania subsydiowanego zatrudnienia, 

f. wypłaty stypendium szkoleniowego/stażowego, 

g. udzielania wsparcia dodatkowego (o ile jego formy zostały wskazane w poszczególnych 

zadaniach opisanych w projekcie) – np. zwrotu kosztów dojazdu - po spełnieniu przez UP 

wymogów formalnych określonych przez personel projektu, 

h. zorganizowanie pośrednictwa pracy. 

 

5. Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązany jest do: 

a. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do 

zaleceń personelu projektu, aktywnego uczestnictwa w poszukiwaniu pracy, udziału w 

rozmowach rekrutacyjnych itp., 

b. każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie 

podpisu na listach obecności i innych dokumentach obowiązujących podczas uczestnictwa w 

realizowanej ścieżce wsparcia, 

c. współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu, 

d. w przypadku skierowania na staż – do jego podjęcia w proponowanym terminie, 

e. w przypadku subsydiowanego zatrudnienia – do podjęcia pracy w proponowanym terminie, 

f. podjęcia zatrudnienia w przypadku przedstawienia oferty pracy w trakcie realizacji projektu, w 

tym po zakończeniu stażu, 

g. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów szkoleniowych, testów 

psychologicznych i innych zalecanych do zdiagnozowania potencjału i poziomu UP oraz 

utworzenia IPD, pośrednictwa pracy. 

h. bieżącego informowania realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w projekcie, 

i. natychmiastowego informowania realizatora projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej 

sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania wszelkich informacji związanych 

z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 

j. przystąpienia do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych,  

k. przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

l. dostarczenia do 1 tygodnia po zakończeniu udziału przez UP w danej formie wsparcia 

przewidzianej w projekcie: 

• certyfikatu/zaświadczenia uzyskanego po szkoleniu zawodowym, 

• sprawozdania z odbytego stażu, zaświadczenia o ukończeniu stażu, 

m. dostarczenia do 4 tygodni po zakończeniu uczestnictwa w projekcie: 

• certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji 
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• kopii oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu lub 

oświadczenia podpisanego przez UP potwierdzającego osiągnięty rezultat (w przypadku braku 

możliwości przedstawienia kopii ofert), 

• kopii dokumentów potwierdzających fakt podjęcia przez UP kształcenia/szkolenia lub uzyskania 

kwalifikacji lub pracy (łącznie z pracującymi na własny rachunek), 

n. dostarczenia do 3 miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu na rynku pracy, tzn.: 

• kopii umowy o pracę, 

• kopii umowy cywilnoprawnej, 

• zaświadczenia z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej.  

 

5. Wszelkie nieobecności wymagają zgłoszenia, uzasadnienia i usprawiedliwienia (telefonicznie, e-

mailowo lub osobiście) w dniu wystąpienia nieobecności lub najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. 

W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, UP zobowiązany 

jest do dostarczenia do Biura projektu zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni, po uprzednim 

telefonicznym zgłoszeniu nieobecności w dniu wystąpienia nieobecności lub najpóźniej w kolejnym 

dniu roboczym. W pozostałych przypadkach Uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego 

oświadczenia/wyjaśnienia. 

6. Wypłata środków (stypendium szkoleniowego/stażowego, itd.) uzależniona jest od posiadania 

środków na koncie projektowym. 

 

§ 2 

 

1. Realizator projektu może zażądać od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu 

przerwania/rezygnacji z udziału w projekcie, obejmujących także wypłacone stypendium stażowe/  

szkoleniowe w przypadku:  

a. przerwania udziału w projekcie z winy Uczestnika Projektu i uznaniu poniesionych z tego tytułu 

kosztów za niekwalifikowane, 

b. złożenia przez Uczestnika Projektu  niezgodnych z prawdą oświadczeń na etapie 

rekrutacji/kwalifikacji kandydatów. 

 

2. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. długotrwała 

choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), UP mają prawo do rezygnacji z 

uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

Decyzja o uznaniu danej przyczyny za sytuację losową należy do personelu projektu. Decyzja jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

3.  Realizator projektu może rozwiązać umowę z UP bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

a. rozwiązania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie umowy o dofinansowanie projektu,  

b. rażącego naruszenia przez UP postanowień niniejszej umowy, umów regulujących poszczególne 

formy wsparcia oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, w szczególności 

nieusprawiedliwionej nieobecności na formie wsparcia realizowanej przez Uczestnika Projektu. 

c. opuszczenia przez Uczestnika Projektu więcej niż 20% czasu przeznaczonego na dane wsparcie,  

d. nie wypełnienia przez Uczestnika Projektu, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych 

zobowiązań, 
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e. złożenia przez Uczestnika Projektu nieprawdziwych oświadczeń, skutkującym uznaniem go za 

osobę nieuprawnioną do uzyskania wsparcia, 

f. rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień umowy lub działania na szkodę 

Realizatora projektu. 

4.  Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku 

wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą. 

5.  Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w 

związku z udziałem Uczestnika Projektu we wsparciu udzielanym w ramach projektu. 

 

§ 3 

 

1. Realizator Projektu i Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji 

dotyczącej drugiej Strony, jakie zostały uzyskane w ramach realizacji niniejszej Umowy, z 

wyjątkiem tych, które: 

a. nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności Stron, 

b. są ogólnie dostępne, 

c. były w posiadaniu Stron przed podpisaniem niniejszej umowy, 

d. po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane za jawne. 

 

§ 4 

 

1. Umowa uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

2. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dokumentem nadrzędnym nad Umową jest Regulamin) oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w 

związku z realizacją Umowy. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy dla Realizatora projektu. 

4. Zmiany w treści Umowy wymagają pisemnej formy aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

5. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji określonej ścieżki wsparcia, (indywidualnej ścieżki 

rozwoju edukacyjno-zawodowego) oraz wywiązania się Uczestnika Projektu ze wszystkich 

zobowiązań wobec Realizatora projektu, określonych w niniejszej Umowie. 

6. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki:  

1. Deklaracja uczestnictwa 

2. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 

3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy 

4. Dane osobowe – SL 2014 cz.1 

5. Dane osobowe – SL 2014 cz.2 

6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  

 

....................................................                   .......................................................... 
PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ REALIZATORA PROJEKTU                      PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 


