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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowe umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” 

Nr RPLU.12.03.00-06-0261/15 

 

zawarta dnia ……………………. w Chełmie pomiędzy: 

SZKOLENIA I EDUKACJA SP. Z O.O. SP K.., z siedzibą w Rzeszowie (35-617) przy ul. Henryka Pobożnego 14, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego numerem 0000504912, REGON: 180055777; NIP: 8133415649, 

reprezentowaną przez Komplementariusza SZKOLENIA I EDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Henryka 

Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000501513, REGON: 

181087265, NIP: 8133689140, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (słownie: pięd tysięcy złotych 00/100), 

reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Gałdysia – Członka Zarządu, zwaną dalej „Organizatorem projektu”, 

a 

a Uczestnikiem Projektu Panią/Panem (dane zgodne z zamieszczonymi w tabelach poniżej): 

DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ/IMIONA:  

NAZWISKO:  

PESEL:  Wiek
1
  

PŁEĆ  

WYKSZTAŁCENIE:  

DANE KONTAKTOWE 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  

NR BUDYNKU  NR LOKALU  

KOD POCZTOWY  

TEL. 
KONTAKTOWY: 

 

ADRES E-MAIL:  

zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu” 

o treści następującej: 

 

                                                 
1 Wiek Kandydata na Uczestnika Projektu ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia. 
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§ 1 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy spełnia warunki uczestnictwa 

w projekcie, tj.: 

1.1. jest w wieku 25 lat i więcej, 

1.2. posiada niskie kwalifikacje: wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, 

1.3. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego,  

1.4. jest osobą aktywną zawodowo: osobą pracującą lub osobą bezrobotną. 

1.5. zgłasza z własnej inicjatywy chęd podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu 

języków obcych. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe 

umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” i akceptuje jego zapisy. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że w celu udokumentowania spełnienia wymogów formalnych 

złożył/przesłał, najpóźniej do dnia podpisania umowy, następujące dokumenty w wersji papierowej 

w Biurze Projektu: 

3.1. formularz zgłoszeniowy, 

3.2. oświadczenie Uczestnika Projektu potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej, 

3.3. orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych. 

4. Uczestnik Projektu przyjmuje do wiadomości, że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

5. Uczestnicy Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w całym cyklu szkoleniowym (szkolenie na poziomie 

A1 i A2 lub B1 i B2 lub C1 i C2) oraz przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikujących VCC po 

zakooczeniu szkolenia na danym poziomie.  

§ 2 

Organizator projektu zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia w ramach projektu następującego obowiązkowego cyklu szkoleniowego składającego się 

z zajęd: 

1.1. Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 (60 godzin na grupę), 

1.2. Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 (60 godzin na grupę), 

w grupach średnio 8 – osobowych na terenie województwa lubelskiego w miejscowości, w której zbierze 

się grupa. 

2. Zapewnienia możliwości podejścia do egzaminów certyfikujących VCC przeprowadzanych przez bezstronny 

podmiot zewnętrzny po zakooczeniu szkolenia na danym poziomie nauki.  

3. Zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji projektu. 

4. Zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz podręczników. 

5. Zapewnienia wody dla Uczestników Projektu.   

6. Wydania zaświadczeo po zakooczeniu szkolenia (pod warunkiem udziału w co najmniej 80% zajęd oraz 

pozytywnego zaliczenia testu koocowego): 

6.1.  ukooczenia Szkolenia z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 

6.2. ukooczenia Szkolenia z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2. 

§ 3 

1. Uczestnik Projektu akceptuje terminy i miejsca szkoleo wyznaczone przez Organizatora projektu oraz 

zobowiązuje się do: 
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1.1. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

1.2. uczestniczenia w minimum 80% zajęd w każdym module szkoleniowym (biorąc pod uwagę wymieniony 

poziom obecności uczestników na szkoleniu nie przewiduje się uwzględniania usprawiedliwieo 

nieobecności uczestników w szkoleniu), każdorazowo potwierdzając swoją obecnośd na zajęciach 

poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, własnoręcznym podpisem każdy 

Uczestnik potwierdza także, otrzymanie materiałów dydaktycznych przewidzianych w projekcie oraz 

zaświadczenia o ukooczeniu kursu, 

1.3. informowaniu Organizatora z wyprzedzeniem o wszystkich absencjach, 

1.4. zaliczenia testów weryfikujących postępy w nauce, 

1.5. sumiennego wypełniania ankiet i testów związanych z oceną wsparcia i projektu, gromadzonych przez 

Organizatora w związku z diagnozą potrzeb, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji Projektu,  

1.6. informowaniu Organizatora o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w złożonych przez 

niego dokumentach uprawniających do uczestnictwa w Projekcie, 

1.7. przekazania Organizatorowi projektu w terminie do 4 tygodni od dnia zakooczenia udziału w projekcie 

informacji o jego sytuacji po zakooczeniu udziału w Projekcie. Informacja, o której mowa w zdaniu 

poprzednim będzie zawierała oświadczenie uczestnika projektu na temat sytuacji po zakooczeniu 

projektu (dostępne na podstronie www projektu) oraz potwierdzenie uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji po opuszczeniu programu i zostanie przekazana Organizatorowi projektu w formie 

kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane kalifikacje/kompetencje (kserokopia wydanego 

certyfikatu przekazanego przez zewnętrzną instytucję) na adres: Biuro Projektu „Nowe umiejętności 

i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd”, Plac Niepodległości 1 pokój 314, 22-100 Chełm. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

niezwłoczne pisemne poinformowanie Organizatora projektu.  

3. Organizator projektu może rozwiązad Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

3.1 Zaistnienia przesłanek określonych w § 5 ust. 1 Umowy; 

3.2 Opuszczenia przez Uczestnika Projektu więcej niż 20% czasu przeznaczonego na wsparcie;   

3.3 Nie wypełnienia przez Uczestnika Projektu, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązao; 

3.4 Kiedy w trakcie wsparcia okaże się, że Uczestnik Projektu złożył nieprawdziwe oświadczenia i nie jest 

osobą uprawnioną do uzyskania wsparcia; 

3.5 Rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowieo Umowy lub działania na szkodę 

Organizatora Projektu. 

4. Uczestnik zobligowany jest również do zwrotu kosztów kursu w kwocie proporcjonalnej do odbytych 

zajęd. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych (np. względy zdrowotne, zmiana sytuacji zawodowej 

lub rodzinnej, zmiana miejsca zamieszkania) Organizator projektu może odstąpid od żądania zwrotu 

poniesionych kosztów. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w § 3 p.pkt. 3.2 – 3.5 Uczestnik 

Projektu zobowiązany jest do pokrycia kosztów przypadających na danego Uczestnik Projektu 

stanowiących 100% wartości udzielanego wsparcia, do którego Uczestnik Projektu został zakwalifikowany. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwośd skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu 

w przypadku naruszenia przez Niego Regulaminu projektu oraz zasad współżycia społecznego, 

w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub 

pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

§ 4 
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Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany, że projekt „Nowe umiejętności i kompetencje – 

dobre perspektywy na przyszłośd” jest finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu paostwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2010, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.3: Kształcenie ustawiczne 

w zakresie ICT i języków obcych. 

§ 5 

1. Organizator projektu może wypowiedzied umowę Uczestnikowi projektu bez zachowania terminów 

wypowiedzenia w sytuacji wypowiedzenia umowy o realizację projektu „Nowe umiejętności 

i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” nr projektu POWR.12.03.00-06-0261/15 lub 

zaprzestania finansowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego wskazanego Projektu. Organizator 

projektu w sytuacjach wskazanych w zdaniu pierwszym nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 

Uczestnika Projektu. 

2. Strony wyłączają możliwośd przenoszenia praw i obowiązków na osoby trzecie. 

3. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora projektu danych osobowych 

Uczestnika na potrzeby związane z prawidłową realizacją projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozstrzygane są przez Organizatora projektu.  

6. Wszelkie zaistniałe na tle realizacji niniejszej umowy spory, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora projektu. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika Projektu, jeden dla 

Organizatora projektu.  

 

 

 

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

Organizator projektu  Własnoręczny czytelny podpis Uczestnika 

Projektu 

 

 

 


