
 
 

UMOWA UCZESTNICTWA NR……../10.02.02/2018 

W ramach projektu „Praca na nowo” nr RPLD.10.02.02-10--A001/17-00 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement 

 

 
 zawarta w …………………………w dniu ……………………. 2018 roku pomiędzy 

Sławomirem Balcerzak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Asesor Ewaluacja i Rozwój 

Balcerzak Sławomir z siedzibą w Warszawie nr kodu 02-548, przy ulicy Grażyny 13/15 , posługującym się 

NIP 118 000 15 84 reprezentowanym przez Sławomira Balcerzak zwanym dalej Organizatorem, 

a 

Panem/Panią ………………… 
zamieszkałą/ym ……………………………………………………… 
legitymującym/ą się dowodem osobistym numer ………………………… wydanym przez 
………………………... 
zwanym/ną dalej Uczestnikiem/czką projektu. 
 

 

 

Preambuła  
 
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pt.: „ Praca na nowo”  realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ; Oś Priorytetowa X 
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, 
Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
 Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 1.  
Zakres umowy 

1. Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu:  
a) Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym wraz z identyfikacją potrzeb i badaniem predyspozycji 
zawodowych w wyniku czego powstanie IPD w wymiarze średnio 4 godz./osobę ; 

b) Indywidualnych konsultacji z psychologiem w wymiarze średnio 5godz./osobę; 

c) Szkolenia zawodowego w wymiarze 80 godz./osobę. Wybór szkoleń dla poszczególnych uczestników i 
uczestniczek uwarunkowany będzie wynikiem przeprowadzonego indywidualnie poradnictwa zawodowego. 
Szkolenie zakończone zostanie egzaminem zewnętrznym; 

e) Stażu zawodowego w wymiarze 3 miesiące /osobę; 

f) Indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze średnio 5 godz./osobę.  
2. Szkolenia i staże zawodowe realizowane w projekcie będą zgodne ze standardami wyznaczonymi dla tych usług w 

Regulaminie konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10--A001/17-00 oraz  z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości 
Praktyk i Staży 
 

§ 2.  
Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania przez wszystkie strony do czasu:  
a) zakończenia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu wszystkich form wsparcia określonych w § 1 pkt. 1 umowy,  

b) wywiązania się Uczestnika/Uczestniczki projektu ze wszystkich obowiązków wobec Organizatora określonych w 

umowie.  

 
§ 3.  

Zakres obowiązków i uprawnień Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka  projektu ma obowiązek:  

a) wziąć udział we wszystkich proponowanych w ramach projektu formach wsparcia określonych w § 1 pkt. 1 
umowy , 
b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia;  

c) terminowo stawiać się na zajęciach;  

d) przystąpić do egzaminu po ukończeniu szkolenia zawodowego; 

e) wypełniać ankiety związane z realizacją projektu, które będą przeprowadzane w celu sprawdzenia skuteczności 
udzielonego wsparcia;  

f) poinformować Biuro projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń 
losowych;  

g) w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Organizatorowi projektu –
Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir, informacji i danych dotyczących swojej sytuacji na rynku 
pracy po zakończeniu udziału w projekcie tj. statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny 
zawodowo), otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu, 
podjęcia kształcenia lub szkolenia, uzyskania kwalifikacji,  
h) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie dostarczę Beneficjentowi dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej - podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia 
umowy). 
i) wypełniania ankiet oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu;  
j) niezwłocznego powiadomienia Organizatora o wszelkich istotnych dla realizacji projektu zmianach;  
2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo: 
a) przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji z zastrzeżeniem, iż projekt pokrywa 
koszty pierwszego podejścia do egzaminu;  
b) otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w projekcie, wyłącznie w przypadku minimum 80% frekwencji,  
c) do nieusprawiedliwionej nieobecności:  
- uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do 20% nieobecności wyłącznie na zajęciach w ramach szkoleń 
grupowych. Wszelkie inne nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu 
ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik / 
uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia do Biura projektu zwolnienia lekarskiego 
 



 
§ 4.  

Rozliczenia finansowe w projekcie 

 

1. Szkolenia realizowane w ramach projektu są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, co oznacza, iż za uczestnictwo w projekcie 
Uczestniczka/Uczestnik projektu nie wnosi żadnego wkładu.  

2. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę kosztami uczestnictwa w projekcie w razie 
nieusprawiedliwionej nieobecności, po przekroczeniu limitu dopuszczalnych nieobecności, nieusprawiedliwionej 
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, nieuzasadnionej odmowy podjęcia zaoferowanego szkolenia lub stażu 
zawodowego, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika/uczestniczkę postanowień niniejszej Umowy lub 
działania na szkodę Organizatora.  

3. W przypadku rezygnacji osoby ze szkolenia/ stażu w czasie jego trwania oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby 
nieobecności Organizator ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów tj. do wysokości 10 589,60 zł (100% 
wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez uczestnika/uczestniczkę w ramach projektu). 
4. Wypłata i rozliczanie świadczeń pieniężnych następować będzie na rachunek bankowy wskazany przez 
Uczestnika/Uczestniczkę projektu.  
a). Wypłata stypendium stażowego następować będzie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczanym, wyłącznie za rzeczywisty udział w stażu i rozliczana będzie proporcjonalnie do udokumentowanej 
obecności.  
5. Świadczenia pieniężne wypłacane będą w w/w terminie pod warunkiem otrzymania przez Organizatora od Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały środki pieniężne na ten cel.  
 

§ 5.  
  

Rozwiązanie, wygaśnięcie oraz zmiany umowy 
 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego rozpoczęciem Uczestnik/Uczestniczka  
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora osobiście, pisemnie lub 
elektronicznie (e-mail).  
2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa wyłącznie w przypadku podjęcia zatrudnienia przez Uczestnika 
/Uczestniczkę lub z przyczyn niezależnych od w/w. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyny rezygnacji, a w przypadku podjęcia zatrudnienia dodatkowo 
zaświadczenia z zakładu pracy, w którym podjął/ęła zatrudnienie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji z 
udziału w projekcie.  
3. Przyczyny niezależne od Uczestnika/Uczestniczki, o których mowa w ust. 2 mogą wynikać wyłącznie z przyczyn 
zdrowotnych (przewlekła choroba) lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi 
/Uczestniczce w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  
4. W przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie w trakcie jego trwania lub niewywiązania się przez 
Uczestnika z warunków określonych § 2 niniejszej umowy Organizatorowi przysługiwało będzie prawo do 
dochodzenia od Uczestnika zwrotu kwoty odpowiadającej równowartości kosztów poniesionych przez Organizatora. 
Decyzja o zwrocie kosztów będzie podejmowana każdorazowo przez Zespół Zarządzający po rozpatrzeniu 
okoliczności rezygnacji z udziału.  
5. Organizator ma prawo do dochodzenia zwrotu kwoty udziału w projekcie od Uczestnika, o której mowa w § 4 
pkt. 3 na drodze postępowania sądowego.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika projektu z listy Uczestników w przypadku naruszenia 
przez niego zapisów Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie, niniejszej umowy oraz zasad współżycia 
społecznego . 
7. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:  
a. przerwania przez Uczestnika odbywania szkolenia;  
b. rozwiązania umowy z instytucją szkoleniową z przyczyn leżących po stronie tej instytucji;  

c. braku wymaganej liczby Uczestników;  
d. rozwiązania umowy, przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  
 

§ 6.  
Wymiana informacji 

 
1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną lub telefonicznie.  



 
2. Wymiana informacji wpływających na realizację projektu następuje wyłącznie pisemnie, drogą pocztową za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

3. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15, Asesor 
Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir. 
 

§ 7.  
Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową stosuje się przepisy prawa Wspólnot Europejskich, przepisy 
prawa krajowego, w szczególności przepisy i wytyczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz kodeksu cywilnego.  

3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, a aktami i wytycznymi 
pierwszeństwo stosowania mają w/w wytyczne i akty prawne.  

4. Podpisując umowę uczestnictwa, uczestnik deklaruje udział w projekcie i akceptuje postanowienia Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  
 

§ 8.  
Inne postanowienia 

 
1. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

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

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

 
 

 
 
 
………………………….……………..……                                             ………………………………………….……………  
Podpis Organizatora                                                                                                               Podpis Uczestnika Projektu 

 

Załączniki: 

1/ oświadczenie uczestnika/czki 
2/ oświadczenie o dostępie do środków publicznych 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Praca na nowo” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:  
a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014 -2020”,  

b) Minister Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”.  
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 na podstawie:  
a) w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”:  

ntu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,  

perspektywie finansowej 2014–2020;  
b) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,  

perspektywie finansowej 2014–2020,  

rześnia 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).  
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Przepis na zmianę”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:  
a) Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  

b) Ministrowi Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,  
 



 
 
c) Beneficjentowi realizującemu Projekt – Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. 
Grażyny 13/15  

d) Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

6. W terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji.  

7. W terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie dostarczę Beneficjentowi dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej.  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 
...................................................................................                    .............................................................................................  
miejscowość i, data                                                                          czytelny podpis Uczestnika Projektu  

 



 
OŚWIADCZENIE O DOSTĘPIE DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 
 
 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
Imię i nazwisko 
.........................................................................................................................................................................................  
 
Zamieszkały/a 
.........................................................................................................................................................................................  
 
PESEL .........................................................................................................................................................................................  
 
oświadczam, że nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).  
 
 
 
..................................................................................                           ............................................................................................  

miejscowość, data                                                                        podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 

 


