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UMOWA 

 
uczestnictwa w projekcie „Włączmy się do działania” 

 
 

zawarta w dniu …………………… 2018 r. w …………………….. pomiędzy: 
 
Custom Media Group Agnieszka Kędzierska z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-601), ul. ul. 

Racławicka 42/70, NIP: 9511513142, REGON: 140799990, reprezentowaną przez koordynatora projektu 

– Katarzynę Budzińską, zwaną dalej Projektodawcą,  

 
a 

 
Imię i nazwisko:  ......................................................  .................................................................................  

Adres zamieszkania:  ...............................................  .................................................................................  

PESEL: ......................................................................  .................................................................................  

zwanym dalej Uczestnikiem projektu 

 
Zważywszy, że: 

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt 
„Włączmy się do działania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17, ogłoszonego 
w ramach 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na mocy umowy o 
dofinansowanie nr RPMA.09.01.00-14-8185/17-00;  
 
strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Uczestnik projektu oświadcza, iż na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu cywilnego (zamieszkiwanie w danej miejscowości  

z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa mazowieckiego w jednym z poniższych 

powiatów: powiat ostrołęcki- gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, 

Myszyniec, Olszewo- Borki, powiat przasnyski gminy- Chorzele, Czernice- Borowe, 

Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz, powiat makowski gminy- Czerwonka, 

Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy- Bramura, Różan, Rzewnie, Szelków, powiat 

ostrowski gminy- Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby 

Kościelne, Ostrów Mazowiecka, powiat wyszkowski gminy- Brańszczyk, Długosiodło jest 

osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

b) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo; 

c) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
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d) doświadcza wielokrotnego wykluczenia społecznego (zagrożenie wykluczeniem społecznych z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w Regulaminie projektu). 

 
§ 2 

Całkowity koszt Projektu w przeliczeniu na jednego Uczestnika wynosi 13 925,77 zł (słownie: trzynaście 
tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 77/100 złotych). Uczestnik projektu zobowiązuje się wnieść wkład 
własny w wysokości: 0,00 zł (słownie: zero zł). 

 

 
§ 3 

 
1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci 8 zadań: 
 

a) DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA PROJEKTU - 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM: 

Wsparcie przewidziane dla 60 osób.  

Zakres: Zadanie obejmuje diagnozę potrzeb zawodowych przygotowaną przez doradcę 

zawodowego (4h/os., 2 spotkania x 2h). Warunkiem rozpoczęcia jest pozytywne przejście 

rekrutacji. Warunkiem zakończenia jest opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji. 

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji 

z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego. Podczas pierwszej formy wsparcia z 

uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego. Wsparcie 

dla uczestnika projektu będzie realizowane na podstawie diagnozy, podczas której zostanie 

oceniona sytuacja uczestnika projektu pod względem: umiejętności społecznych, 

opiekuńczo-wychowawczych, społeczno-zawodowych i wewnętrznej motywacji do zmiany. 

W diagnozie zostaną wykorzystane narzędzia badawczego takie jak ankieta, wywiad. Każdy 

uczestnik projektu podczas zadania opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) oraz 

Indywidualny Plan Działania (IPD). Uczestnik projektu będzie realizować ścieżkę reintegracji 

edukacyjno-zawodową lub edukacyjno-społeczną. 

b) PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:  

Wsparcie przewidziane dla 60 osób (8h/os., 4 spotkania x 2h) 

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie wsparcia określonego w pkt. 1a, tj. 

indywidualnej ścieżki reintegracji. Warunkiem zakończenia jest opinia na temat uczestnika 

projektu wydana przez psychologa w formie pisemnej. Spotkania będą odbywać się w 

formie ciągłej, do wykorzystania przez uczestnika projektu przez cały okres realizacji 

projektu. Celem wsparcia jest udzielenie pomocy osobom, ze społeczności, która cechuje się 

bezradnością życiową, a osoby z niej wywodzące się, doświadczają w życiu różnych 

problemów (natury psychologicznej oraz inne problemy wynikające np. ze stanu zdrowia-w 

przypadku osób niepełnosprawnych), kryzysów, posiadają trudności w przystosowaniu się. 

Psycholog udzieli pomocy w przezwyciężeniu/rozwiązaniu tych problemów podczas spotkań, 

na których nastąpi: zapoznanie się z problemem przez psychologa, a także 

zrozumienie/uświadomienie danego problemu przez uczestnika projektu, rozpoznanie 
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czynników potrzebnych do dokonania zmiany, określenie konkretnych rozwiązań w celu 

poradzenia sobie z danym problemem, wsparcie w rozwoju cech sprzyjających poradzeniu 

sobie w aktualnej trudności/kryzysie życiowym, wspomożenie uczestnika projektu w 

realizowanych przez nich zmianach, udzielenie wsparcia mającego na celu zapobiec 

potencjalnym zagrożeniom w życiu uczestnika projektu, otrzymanie przez uczestnika 

projektu potrzebnego wsparcia, impulsu do walki np. z nałogiem, wzrost poczucia własnej 

wartości u uczestnika projektu. 

c) POŚREDNICTWO PRACY:  

Wsparcie przewidziane dla 24 osób (8h/os., 4 spotkania x 2h) 

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie wsparcia określonego w pkt. 1a, tj. 

indywidualnej ścieżki reintegracji. Warunkiem zakończenia jest sporządzenie dokumentacji 

aplikacyjnej. Pośrednictwo realizowane w formie ciągłej, spotkania do wykorzystania przez 

uczestnika projektu przez cały okres realizacji. Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej 

wyznaczona dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz osób 

biernych zawodowo. Wsparcie z udziałem pośrednika pracy odbędzie się w formie 

indywidualnych spotkań z uczestnikiem projektu, odpowiedzialnym za poszukiwanie 

wolnych miejsc pracy zgodnych z predyspozycjami uczestnika. Pośrednik udziela informacji o 

wolnych miejscach pracy, inicjuje i organizuje kontakty z pracodawcami, monitoruje rynek 

pracy, a także udziela wskazówek jak poruszać się po rynku pracy. Pośrednik pracy 

odpowiedzialny będzie za poszukiwanie wolnych miejsc pracy zgodnych z predyspozycjami 

uczestnika projektu (zostaną przedstawione min. 2 oferty pracy).  

d) SZKOLENIA ZAWODOWE: 

Wsparcie przewidziane dla 60 osób (80h/grupę, 10 spotkania x 8h, 5 grup średnio 12-

osobowych). 

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju i aktywne 

uczestnictwo w poradnictwie i pośrednictwem pracy. Warunkiem zakończenia jest napisanie 

wewnętrznego testu końcowego na min.60% oraz min.80%obecności. Osoby, które ukończą 

szkolenie przystąpią do zewnętrznego egzaminu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych Szkolenia zawodowe realizowane są jako usługa aktywnej integracji o 

charakterze edukacyjnym, której celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie 

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Tematyka 

przeprowadzanych szkoleń ustalana w oparciu o: indywidualne predyspozycje i potrzeby 

uczestnika projektu oraz potrzeby regionalnego rynku pracy. 

e) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:  

Wsparcie przewidziane dla 36 osób- 42 godzin/grupę (7 spotkań x 6h). 

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest ukończenie szkolenia zawodowego (pkt. 1d). 

Warunkiem zakończenia jest 80% obecności na treningu. Wybór danej ścieżki wsparcia i 

udział w tym zadaniu na podstawie opracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju. Wsparcie 

będzie miało na celu niwelowanie negatywnych postaw wyuczonej bezradności, a także 

barier w kontaktach społecznych oraz zwiększenie poczucia przynależności do 

społeczeństwa. Spotkania w grupie przyczynią się do: zwiększenia motywacji uczestnika 

projektu (zapoznanie się z różnymi rodzajami skutecznych narzędzi służących podniesieniu 

motywacji, ich wpływem na skuteczne przyswajanie wiedzy, a także komunikację), poprawy 
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w kontaktach społecznych (integracja grupy, oswojenie się z nowymi osobami, praca nad 

umiejętnościami nawiązywania rozmów z innymi ludźmi, zdolnością do wyrażania jasno 

własnego zdania, do określania własnych pragnień, czy też przyjmowania krytyki ze strony 

innych ludzi), przyswojenia nowych metod z zakresu radzenia sobie z emocjami, 

odreagowaniem napięć emocjonalnych, lepszego radzenia sobie ze stresem (zapoznanie się i 

ćwiczenia z zakresu różnych narzędzi/ metod radzenia sobie ze stresem, np. podczas 

rozmów kwalifikacyjnych), niwelacji wyuczonej bezradności/ zmiany postawy życiowej 

(praca nad bardziej aktywnymi zachowaniami w życiu, m.in. uczestnictwo w innych formach 

wsparcia (np. edukacyjnych), zwiększona intensywność w zakresie poszukiwania pracy). 

 

f) WARSZTATY KOMPETENCJI PEDAGOGICZNO-WYCHOWAWCZYCH: 

Wsparcie przewidziane dla 24 osób (16h spotkań grupowych - 4 spotkania x 4h oraz 8h 

spotkań indywidualnych - 2 spotkania x 4h). 

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest ukończenie szkolenia zawodowego (pkt. 1d). 

Warunkiem zakończenia jest 80% obecności na warsztatach. Wybór danej ścieżki wsparcia i 

udział w tym zadaniu na podstawie opracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju. Wsparcie 

przeznaczone dla rodziców, których cechą jest m.in. brak umiejętności radzenia sobie z 

wychowaniem dzieci. Osoby te często pochodzą z rodzin/ tworzą rodziny, u których 

diagnozuje się m.in. problem alkoholowy, którego konsekwencją są opisane dalej trudności 

wychowawcze. Podczas spotkań grup z pedagogiem prowadzone będą dyskusje na temat 

właściwego podejścia do wychowywania dzieci w różnym wieku, zapewnienia należytych 

warunków psychospołecznych, przedstawione zostaną różne sposoby i narzędzia radzenia 

sobie z m.in.: problemami wychowawczymi i edukacyjnymi dziecka, które w danej 

społeczności spowodowane mogą być np. rozbitą rodziną, stosowaniem używek wśród 

młodzieży, wagarami, ucieczkami, a nawet przedwczesnym zakończeniem edukacji (np. na 

poziomie gimnazjalnym), problemami z właściwą komunikacją z dzieckiem/ reagowaniem na 

zachowania destrukcyjne dziecka, problematyczną osobowością. Pedagog wskaże 

uczestnikowi projektu jakimi sposobami motywować dziecko do nauki /poprawy sytuacji 

życiowej oraz jak zapobiec pojawianiu się trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. Podczas indywidualnych spotkań zostaną wykorzystane narzędzia do 

indywidualnej współpracy z uczestnikiem projektu z zakresu godzenia życia rodzinnego z 

zawodowym – Innowacyjne rozwiązanie: podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego 

i rodzinnego- z projektu PO KL: „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania 

równowagi praca – rodzina”. Wykorzystane zostanie głównie narzędzie: Indywidualny Plan 

Godzenia życia zawodowego i rodzinnego (IPG),mający na celu pomóc uczestnikowi projektu 

w odnalezieniu równowagi między obowiązkami domowymi i pracą. Omówione zostaną 

również zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w życiu codziennym. Każdy 

uczestnik projektu opracuje IPG. 

g) KURSY JĘZYKOWE:  

Wsparcie przewidziane dla 36 osób- 120 godzin x 45 min./grupę (15 dni x 4h). 

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie udziału w formie wsparcia określonej w 

pkt. 1f. Warunkiem zakończenia jest napisanie testu końcowego na min.60% oraz min.80% 

obecności. Z kursu języka angielskiego (głównie na poz. A1/A2, w zależności od 
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dotychczasowych znajomości języka) skorzystają osoby, dla których ta forma wsparcia 

została wskazana w  indywidualnej ścieżce rozwoju (ścieżka edukacyjno-społeczna). Zajęcia 

będą prowadzone w gr.9-os.celem osiągnięcia lepszych rezultatów podczas kursów- więcej 

uwagi prowadzącego zostaje poświęconej pojedynczym osobom. Podczas kursu uczestnicy 

projektu posiądą umiejętności: słuchania – zrozumienie wyrażeń i najczęściej używanych 

słów, związanych ze sprawami np.: osoby, rodziny, zakupów, zatrudnienie itp., czytania - 

prostych tekstów, znalezienia informacji w tekstach dotyczących życia codziennego. 

porozumiewania się – zdolność do udziału w zwykłej rozmowie wymagającej prostej i 

bezpośredniej wymiany informacji na znane uczestnikowi projektu tematy, podtrzymanie 

krótkiej rozmowy towarzyskiej, samodzielne wypowiadania się - posługiwanie się ciągiem 

wyrażeń i zdań, by prosto opisać innych ludzi, rodzinę, swoją pracę itp., pisania - krótkich i 

prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. Wszyscy uczestnicy, 

którzy zakończą udział w kursie językowym przystąpią do zewnętrznego egzaminu 

certyfikującego. 

h) STAŻE ZAWODOWE: 

Wsparcie przewidziane dla 24 osób- 40h/tydz. (5 dni x 8h przez 3 miesiące, w przypadku 

osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydz).  

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie udziału w formie wsparcia określonej w 

pkt. 1f. Warunkiem zakończenia jest pozytywna opinia o uczestniku projektu wydana przez 

pracodawcę w formie pisemnej. Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej wyznaczona dla 

osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz osób biernych zawodowo. 

2. Działania w projekcie realizowane będą zgodnie z zapisami regulaminu w ramach konkursu 
RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17. 

3. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o 
zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy, aktualny 
harmonogram. 

4. W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i 
umiejętności Uczestników Projektu. 

5. W trakcie szkoleń zawodowych i kursów językowych zostanie przeprowadzony proces walidacji i 
certyfikacji nabytych kwalifikacji (egzamin wewnętrzny). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia zawodowego/kursu językowego (min.80 % obecności i zaliczenie egzaminu 
wewnętrznego). 

6. Po zakończeniu szkolenia zawodowego i kursu językowego wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 
w nich udział mają obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie 
kwalifikacji zawodowych/językowych. 

7. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestników Projektu (w tym osób 
niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych. 

8. Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu w szczególności: 
a) bezpłatny udział we wsparciu: 

- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP; 
- poradnictwo psychologiczne; 
- pośrednictwo pracy; 
- szkolenia zawodowe; 
- trening umiejętności społecznych; 
- warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych; 
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- kursy językowe; 
- staże zawodowe; 

b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, 
c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w następujących szkoleniach: 

- szkolenie zawodowe (§3 ust. 1 pkt. d), 
- kursy językowe (§3 ust. 1 pkt. g), 
w wysokości 6,65 zł netto za godzinę odbytego szkolenia, 

d) materiały edukacyjne,  
e) catering w trakcie szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych i warsztatów 

kompetencji pedagogiczno-wychowawczych 
f) stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażu (stypendium nie 

przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym 
zaświadczeniem lekarskim), 

g) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w trakcie uczestnictwa  
w stażu zawodowym, 

h) pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym z 
zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej  w dyspozycji projektodawcy na 
ten cel w ramach Projektu, 

i) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Szczegółowe zasady wypłaty zwrotów środków za dojazd 
zostały określone w paragrafie 8. 

9. Stypendium szkoleniowe i stażowe wypłacane będzie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na 
ubezpieczenie społeczne. 

10. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności, zatem jego wysokość jest 
uzależniona od liczby godzin, w których UP rzeczywiście uczestniczył. Podstawą do naliczania 
stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. Stypendium szkoleniowe będzie 
wypłacane za cały okres szkoleniowy do 14-go dnia następnego miesiąca przelewem na 
wskazany rachunek bankowy. 

11. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 
12. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze 

Projektu. 

§ 4 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Projektodawcy, przed rozpoczęciem 
pierwszych zajęć następujących dokumentów stanowiących warunek uczestnictwa w Projekcie: 
a) kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego niezbędne oświadczenia; 
b) zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu (zgodnie  

z zapisami §3 ust. 8 Regulaminu Projektu); 
c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
d) oświadczenia ZUS (zawierającego niezbędne dane celem zgłoszenia Uczestnika Projektu do 

ubezpieczenia społecznego); 
e) oświadczenia o numerze konta bankowego (konto na które Projektodawca będzie wpłacał 

wszelkie wypłaty dla uczestnika z tytułu uczestnictwa w projekcie); 
f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele; 
g) ankiety dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 
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§ 5 
 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż został poinformowany, że jest zobowiązany do: 
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (100% obecności  

w indywidualnych formach wsparcia, min. 80% obecności w grupowych formach wsparcia), 
przy czym obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a Uczestnicy projektu mają obowiązek 
niezwłocznie poinformować Zespół projektowy o przyczynach nieobecności na jakichkolwiek 
zajęciach przed rozpoczęciem tych zajęć, 

b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 
c. udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, 

dokumentów i testów sprawdzających, 
d. uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym, 
e. przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, 
f. odbycia 3 miesięcznych staży, 
g. gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, 
h. poinformowania właściwego PUP o udziale w projekcie w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia 

udziału w projekcie (dotyczy osób zarejestrowanych w PUP), 
i. bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich 

dalszy udział w projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian 
dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian 
w zakresie danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy, 

j. po zakończeniu udziału w projekcie, w przypadku niepodjęcia pracy, uczestnik 
zobowiązany jest do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna  
i przedstawienia Projektodawcy zaświadczenia z PUP o rejestracji lub kopię decyzji  
o zarejestrowaniu w PUP. 

2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni 
robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z 
udziału w projekcie Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztem kursów. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu  
w następujących przypadkach:  

a. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,  
b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form 

wsparcia, 
c. opuszczenia przez Uczestnika projektu jakiejkolwiek indywidualnej formy wsparcia bez 

wcześniejszego usprawiedliwienia i umówienia nowego terminu wsparcia. 
d. opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu jakiejkolwiek grupowej formy wsparcia. 

4. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może 
zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 5 i 6 
niniejszego paragrafu. 

5. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany 
jest okazać zwolnienie lub odpowiednie zaświadczenie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania 
niniejszego dokumentu. 

6. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o: 
a) stosunek pracy (przy czym zatrudnienie musi spełnić łącznie następujące warunki: musi 

zostać zawarte na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy oraz minimum ½ etatu), 
b) stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie 

następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 pełnych miesięcy oraz 
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jej wartość nie może być niższa niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub  
w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy wartość 
umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

c) rozpoczął działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przy czym warunkiem 
koniecznym jest prowadzenie działalności przez okres minimum 3 pełnych miesięcy 
następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie. 

Z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik 
Projektu ma prawo zakończyć udział w Projekcie bez roszczeń ze strony Realizatora projektu, pod 
warunkiem dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 7. 
7. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 7 Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania Projektodawcy w 

ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających okoliczność podjęcia pracy: kopię umowy o pracę, kopię 
umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód opłacenia 
składek ZUS przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ust. 5 i 6 lub 
który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do zwrotu 
poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika  
w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej.  

9. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest przekazać 
Projektodawcy dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy (np. kopię decyzji  
o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. 2 pkt. j lub dokumenty 
potwierdzające zatrudnienie zgodnie z ust. 7) oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu, uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz dokumenty potwierdzające to. 

10. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest udostępnić dane 
dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające ten status. 

11. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu. Zaprzestanie dalszej 
realizacji Projektu następuje w uzgodnieniu i za zgodą Instytucji Pośredniczącej. W takiej sytuacji 
Realizator zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Uczestników Projektu o zaprzestaniu 
dalszej realizacji Projektu. Z dniem poinformowania Uczestnika Projektu umowa uczestnictwa 
zostaje rozwiązana. Z powyższego tytułu Uczestnikowi projektu nie przysługuje rekompensata. 

§ 6 
 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Projektu i akceptuje jego treść. 
2. Uczestnik Projektu oświadcza, że został pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

§ 7 
1. Uczestnik Projektu został poinformowany, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Uczestnik Projektu został poinformowany, iż zgodnie z zasadą równości szans i płci, projekt 

skierowany jest do KOBIET i MĘŻCZYZN. 
§ 8 

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 
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§ 10 
Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia Projektu przez Projektodawcę.  
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania podpisanej umowy do Projektodawcy, 
przed rozpoczęciem Projektu. 
 
 
 
…............…………….............     …………………………........................... 
 PROJEKTODAWCA       UCZESTNIK PROJEKTU 


