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Umowa uczestnictwa w projekcie 

„Praca z POWERem” 

 

Zawarta w Oświęcimiu dnia ……..……………………….. pomiędzy: 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  z siedzibą w Oświęcimiu 

przy ul. Unii Europejskiej 10, wpisaną pod numerem KRS: 0000053973 do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr 

NIP 5492121389 oraz numer REGON: 356371746, wysokość kapitału zakładowego - 

6.245.000,00 zł, reprezentowaną przez:  

Agnieszkę Kmiecik – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalszej części umowy „Realizatorem projektu”, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika/-czki 

 

zamieszkałym/ą w 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

dokładny adres: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr domu/mieszkania 

 

PESEL 

…………………………………………................................................................................. 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Uczestnikiem/-czką”. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika/-czki w projekcie “Praca 

z POWERem” nr POWR. 01.02.01-12-0031/20  zwanego w dalszej części umowy 

„Projektem” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r. 
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3. Prawa i obowiązki Uczestnika/-czki oraz Realizatora projektu, związane 

z realizacją Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie określone są 

w Regulaminie projektu – zwanym dalej „Regulaminem”. 

4. Udział w projekcie jest nieodpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy oraz Regulaminu. 

 

§ 3 

1. Uczestnik/-czka oświadcza, iż: 

1) zapoznał/-a się z Regulaminem i zobowiązuje się do respektowania zawartych 

w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, 

2) jest świadomy/-a odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie, których został/-a 

zakwalifikowany/-a do udziału w Projekcie, 

3) podane przez Uczestnika/-czkę informacje i złożone oświadczenia, na 

podstawie których został/-a zakwalifikowany/-a do udziału w Projekcie, są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i jest świadomy/a, że w przypadku 

gdyby okazało się, że informacje te są nieprawdziwe zostanie wykluczony/-a 

z uczestnictwa w Projekcie, 

2. W przypadku podania nieprawdziwych informacji i oświadczeń powodujących 

wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik/-czka może zostać 

zobowiązany/-a przez Realizatora projektu do pokrycia dotychczasowych kosztów 

poniesionych przez Realizatora projektu w związku z udziałem Uczestnika/-ki 

w Projekcie na podstawie dokumentu wystawionego przez Realizatora projektu 

w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez Realizatora projektu, 

na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę i zobowiązuje się nie wnosić w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń, a to w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

w/w dokumentu 

3. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a w terminie czterech (4) tygodni po 

zakończeniu udziału w Projekcie przekazać Realizatorowi projektu dane dotyczące 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. W przypadku nie 

podania przez Uczestnika/-czkę ww. informacji w ww. terminie Uczestnik/-czka 

może zostać zobowiązany/-a przez Realizatora projektu do pokrycia 

dotychczasowych kosztów poniesionych przez Realizatora projektu w związku 

z udziałem Uczestnika/-ki w Projekcie na podstawie dokumentu wystawionego 

przez Realizatora projektu w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez 
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Realizatora projektu, na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę i zobowiązuje się nie 

wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a to w terminie 7 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania w/w dokumentu 

4. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a w ciągu trzech (3) miesięcy po zakończeniu 

udziału w Projekcie udostępnić realizatorowi projektu dane dotyczące statusu na 

rynku pracy. W przypadku nie podania przez Uczestnika/-czkę ww. informacji 

w ww. terminie Uczestnik/-czka może zostać zobowiązany/-a przez Realizatora 

projektu do pokrycia dotychczasowych kosztów poniesionych przez Realizatora 

projektu w związku z udziałem Uczestnika/-ki w Projekcie na podstawie 

dokumentu wystawionego przez Realizatora projektu w kwocie wynikającej 

z obliczeń dokonanych przez Realizatora projektu, na co Uczestnik/-czka wyraża 

zgodę i zobowiązuje się nie wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a to 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu 

 

§ 4 

W ramach Projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 

• opracowanie i realizacja indywidualnego planu działania, 

• pośrednictwo pracy, 

• szkolenia, 

• staże. 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania udziału Uczestnika/-czki we wszystkich 

formach wsparcia udzielanego w ramach Projektu, z tym zastrzeżeniem, że jej 

rozwiązanie następuje z chwilą wypełnienia przez Uczestnika/-czkę wszelkich 

obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Umowy, w tym w szczególności 

postanowień zawartych w § 3 ust. 3 oraz 4 Umowy. 

2. W okresie trwania niniejszej umowy Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do 

niezwłocznego poinformowania Realizatora projektu o zmianie statusu na rynku 

pracy.  

 

§ 6 

1. Uczestnik/-czka oświadcza, że jest świadomy/-a, iż podpisanie niniejszej umowy 

jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie oraz oznacza 

przystąpienie do Projektu.  

2. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do: 
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 realizacji form wsparcia zgodnie z zaplanowaną  ścieżką wsparcia, 

opracowaną wraz z doradcą zawodowym w Indywidualnym Planie Działania 

(IPD), 

 podjęcia aktywizacji zawodowej, zgodnie z wsparciem udzielonym 

w Projekcie, 

w przypadku niewykonania przez Uczestnik/-czkę któregokolwiek 

z ww. zobowiązania Uczestnik/-czka zostaje wykluczony/-a z udziału w Projekcie 

i może zostać zobowiązany/-a przez Realizatora projektu do pokrycia 

dotychczasowych kosztów poniesionych przez Realizatora projektu w związku 

z udziałem Uczestnika/-czki w Projekcie na podstawie dokumentu wystawionego 

przez Realizatora projektu w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez 

Realizatora projektu, na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę i zobowiązuje się nie 

wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a to w terminie 7 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania w/w dokumentu.  

3. Uczestnik/-czka ma możliwość opuszczenia zajęć tylko w procencie określonym 

w Regulaminie bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w przypadku opuszczenia 

większej liczby zajęć Uczestnik/-czka zostaje wykluczony/-a z udziału w Projekcie 

i może zostać zobowiązany/-a przez Realizatora projektu do pokrycia 

dotychczasowych kosztów poniesionych przez Realizatora projektu w związku 

z udziałem Uczestnika/-czki w Projekcie na podstawie dokumentu wystawionego 

przez Realizatora projektu w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez 

Realizatora projektu, na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę i zobowiązuje się nie 

wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a to w terminie 7 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania w/w dokumentu.  

4. Uczestnik/-czka jest uprawniony/-a do rozwiązania niniejszej umowy przed 

zakończeniem udziału w Projekcie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku 

Uczestnik/-czka może zostać zobowiązany/a przez Realizatora projektu 

do  pokrycia dotychczasowych kosztów poniesionych przez Realizatora projektu 

w związku z udziałem Uczestnika/-czki w Projekcie na podstawie dokumentu 

wystawionego przez Realizatora projektu w kwocie wynikającej z obliczeń 

dokonanych przez Realizatora projektu, na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę 

i zobowiązuje się nie wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a to w terminie 

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu.  

5. Realizator projektu jest uprawiony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowych (tj. bez zachowania jakichkolwiek terminów wypowiedzenia) 
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w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czkę warunków określonych 

w niniejszej Umowie lub postanowieniach Regulaminu.  

6. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy o którym mowa w ust. 5 Realizator 

projektu ma prawo do nałożenia na Uczestnika/-czkę kary umownej w wysokości 

odpowiadającej poniesionym przez Realizatora projektu kosztom związanych z 

udziałem Uczestnika/-czki w Projekcie. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do 

zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Realizatora 

projektu w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez Realizatora projektu, 

na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę i zobowiązuje się nie wnosić w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń, a to w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

w/w dokumentu.  

7. Zobowiązanie Uczestnika/-czki do pokrycia dotychczasowych kosztów 

poniesionych przez Realizatora projektu w związku z udziałem Uczestnika/-czki w 

Projekcie o którym mowa w ust. 2, ust. 3. ust. 4 oraz zobowiązanie do zapłaty 

kary umownej o której mowa w ust. 6 nie dotyczy następujących przypadków: 

1) niewykonanie zobowiązań (dot. ust. 2) lub opuszczenie zajęć (dot. ust. 3) lub 

rozwiązanie umowy (dot. ust. 4 oraz ust. 5 i 6) - nastąpiło wyłącznie z 

ważnych przyczyn losowych (tzw. siła wyższa) uniemożliwiających 

Uczestnikowi/-czce dalszy udział w Projekcie, przy czym przez „siłę wyższą” – 

strony rozumieją zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 

od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 

zobowiązań wynikających z Umowy, których strony nie mogły przewidzieć i 

którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością, 

2) niewykonanie zobowiązań (dot. ust. 2) lub opuszczenie zajęć (dot. ust. 3) lub 

rozwiązanie umowy (dot. ust. 4 oraz ust. 5 i 6) nastąpiło wyłącznie z tytułu 

podjęcia przez Uczestnika/-czkę zatrudnienia spełniającego kryterium 

efektywności zatrudnieniowej1)  

-  przy czym strony zgodnie postanawiają, że uznanie, że nastąpiła którakolwiek z 

przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie należy do wyłącznej dyspozycji 

Realizatora projektu, na co Uczestnik/-czka niniejszym wyraża zgodę.  

                                                           
1 kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik 

projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca . W przypadku osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością w stopniu znacznym kryterium efektywności 
zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ¼ etatu 
na okres co najmniej 1 miesiąca; 
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8. Rozwiązanie o którym mowa w ust. 4 i 5 powinno nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

1. Uczestnik/-czka na zabezpieczenie roszczeń  z niniejszej umowy przedkłada do 

dyspozycji Realizatora projektu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

które to dokumenty stanowią Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Weksel in blanco o którym mowa w ust. 1 został poręczony przez Poręczyciela 

wekslowego w osobie ………. legitymującego się dowodem osobistym seria i numer 

…………..PESEL, który podpisał Deklaracje wekslową stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Umowy.   

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają 

postanowienia regulaminu projektu oraz odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Realizatora 

projektu.  

4. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 

umowy jest po stronie sądów polskich. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

……………………….………………….    .…………………………………………. 

      Realizator projektu            Uczestnik/-czka projektu  

 

Załączniki: 

1. Weksel in blanco 

2. Deklaracja wekslowa 


