
 
 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”, RPPM.05.05.00-22-0033/16 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 

projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

zawarta w dniu ………………………….. w …………………………………………., pomiędzy: 

 

Fundacją Gospodarczą, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, reprezentowaną przez: 

Irenę Muszkiewicz-Herok – Prezesa Zarządu 

Małgorzatę Makiewicz – Członka Zarządu, 

zwaną dalej Beneficjentem Projektu  

a 

Panią/Panem  ...............…………………………………………………………………………….…….…................................, 

nr PESEL ..............……………………………………………………………………………………………..…................................,  

zwaną/ym dalej w treści umowy Uczestnikiem/czką Projektu. 

 

 

§ 1. 

1. Fundacja Gospodarcza oświadcza, że jest Beneficjentem projektu: „Młodzi Aktywni na Rynku 

pracy” o numerze: UDA-POWR.01.02.01-22-0028/19.  

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany w dalszej treści umowy Projektem. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.  

4. Udział Uczestnika/czki w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zapisów §3 pkt. 5. 

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta Projektu: Fundacja Gospodarcza, ul.  

Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. Biuro czynne jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, z 

wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. 

6. Beneficjent Projektu oświadcza, że zakwalifikował Uczestnika/czkę do udziału w Projekcie. 

 
 

§ 2. 

1. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji  

w Projekcie dostępną na stronie internetowej www.fundacjagospodarcza.pl  

w zakładce  projekty  w  fazie  realizacji,  projekt: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” (dalej  jako  



 

Regulamin), spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z brzmieniem niniejszej 

Umowy i składając podpis pod Umową akceptuje warunki Umowy i Regulaminu oraz 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Podpisanie niniejszej Umowy przez Uczestnika/czkę Projektu wraz z Deklaracją uczestnictwa w 

projekcie oznacza rozpoczęcie udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że: 

1) wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie, 

2) spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie wskazane  

w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj.: 

- jest osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, lub 

- jest osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu, lub 

- jest osobą pracującą, znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy 

oraz nie ukończył/a 30 roku życia i jest mieszkańcem województwa pomorskiego. 

4. Uczestnik/czka Projektu w czasie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do: 

1) regularnego,   punktualnego   i   aktywnego   uczestnictwa   w   każdym   działaniu 

przewidzianym dla Uczestnika/czki Projektu, 

2) potwierdzania  swojego  uczestnictwa  w  działaniach  przewidzianych  dla 

Uczestnika/czki Projektu każdorazowo na listach obecności, 

3) pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności,  

4) wypełniania  ankiet  ewaluacyjnych  i  monitoringowych  oraz  udzielenia  wywiadu 

monitorującego realizację i efekty działania Projektu, 

5) natychmiastowego,  pisemnego  informowania  Beneficjenta  Projektu  o  zmianie 

jakichkolwiek  danych  osobowych  oraz  o  wszystkich  zdarzeniach  mogących  zakłócić  

jego dalszy udział w Projekcie, 

6) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, 

7) w przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie  zgłoszenia  tego  faktu 

Beneficjentowi Projektu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

8) zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi wersjami Regulaminu dostępnymi na stronie 

www.fundacjagospodarcza.pl oraz przestrzeganie jego aktualnych wersji. 

5. Uczestnik/czka potwierdza, że dane osobowe podane w Formularzu rekrutacyjnym, 

Oświadczeniu uczestnika projektu oraz w Formularzu danych osobowych SL, są prawdziwe i 

zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Beneficjenta Projektu o każdej ich zmianie w 

okresie uczestnictwa w Projekcie i do 4 tygodni od daty zakończenia udziału  

w Projekcie. 

 

 

 

 

§ 3. 



 

1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do udziału w obligatoryjnych działaniach przewidzianych 

w ramach projektu, tj. w:  

1) spotkaniach z doradcą zawodowym mających na celu pomoc w zakresie określenia ścieżki 

zawodowej: identyfikacja potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu – utworzenie 

Indywidualnych Planów Działania, indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru 

odpowiednego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym 

podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

2) warsztatach aktywizacji zawodowej i kompetencji kluczowych (warsztaty aktywizacji 

zawodowej i kompetencji kluczowych 36 godz., coaching wizerunkowy 6 godz.) 

2. Uczestnik/czka będzie mógł skorzystać z następujących działań przewidzianych w projekcie: 

1) pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, wyszukiwanie ofert 

pracy, dalszego kształcenia lub stażu dla uczestników), 

2) indywidualne poradnictwo psychologiczne, 

3) szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników (szkolenie spawalnicze z 

egzaminem, szkolenia indywidualne dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników 

projektu z egzaminem i certyfikatem, zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych), 

4) udział w stażu zawodowym, 
5) wsparcie w zakresie indywidualnej działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości – 

warsztaty dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, indywidualne doradztwo 

biznesowe, udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie działalności gospodarczej, wsparcie 

pomostowe, indywidualne doradztwo, grupowe spotkania z mentorem) 

 

3. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do wzięcia udziału we wszystkich zaplanowanych 

dla niego formach wsparcia oraz zachowania minimum 80% obecności na szkoleniach 

zawodowych (dotyczy szkoleń wielodniowych lub długotrwałych), a w przypadku szkoleń jedno 

- dwudniowych lub zajęć indywidualnych wymagana jest 100% obecność na zajęciach). 

Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika/uczestniczki 

spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, o których zostanie powiadomiony 

przez uczestnika/uczestniczkę co najmniej dzień wcześniej przed planowaną realizacją zajęć. 

Usprawiedliwienie wymaga w pierwszej kolejności telefonicznego zawiadomienia, a następnie 

złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności lub dostarczenia stosownego 

dokumentu (np. zwolnienia lekarskiego). 

 

4. Osoba skierowana do odbycia szkolenie jest zobowiązana m.in. do: 

- uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania 

regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,  

- ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie, 

- każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.   

 

5. Uczestnik/czka, który/a z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu 

kosztów szkolenia, chyba, że nie ukończyła szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej lub zdarzeń losowych.    

 



 

6. Osoba skierowana do odbycia stażu zawodowego jest zobowiązana m.in. do: 

- podpisania umowy trójstronnej z beneficjentem projektu i pracodawcą, u którego będzie 

odbywał się staż, 

- uczestnictwa w stażu, sumiennego realizowania programu stażu, przestrzegania regulaminu 

pracy obowiązującego u pracodawcy, u którego odbywa się staż. Warunkiem ukończenia 

stażu jest pozytywna opinia pracodawcy, u którego odbywał się staż zawodowy.  

 

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości jest zobowiązana 

do zapoznania się i stosowania się do zapisów Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości.  

 

§4. 

1. Uczestnik/czka projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku 

nie wypełniania postanowień zawartych w Umowie lub naruszenia postanowień Regulaminu. 

Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator 

Projektu.  

2. Uczestnik/czka może zrezygnować z dalszego udziału w projekcie. Przewiduje się następujące 

przyczyny rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Projekcie: 

- ustanie spełniania warunków uczestnictwa w Projekcie, w szczególności podjęcie 

zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, itp.). 

- sytuacja losowa uniemożliwiająca kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka zobowiązuje się dostarczyć do 

Biura Projektu pisemną informację o tym fakcie wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zaistnienie sytuacji losowej (jeśli dotyczy), nie później niż 3 dni przed planowaną datą rezygnacji. 

3. Na miejsce osoby rezygnującej, do udziału w Projekcie w miarę możliwości uwzględniającej 

stopień zaawansowania szkolenia zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek poinformowania Beneficjenta Projektu w ciągu 4 tygodni 

po zakończeniu udziału w projekcie  

o jego statusie na rynku pracy oraz przekazania informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu 

oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji. 

 

 

 

§ 5. 

1. Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu następują automatycznie z chwilą 

zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy oświadczeń  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron wynikające 

z ustaleń niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie 

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem 



 

odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

 

§ 6. 

 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

§ 7. 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Niewyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z niemożliwością udzielenia Uczestnikowi 

Projektu wsparcia w ramach Projektu. 

3. W przypadku złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczeń niezgodnych z prawdą Beneficjent  

Projektu ma prawo dochodzić roszczeń od Uczestnika Projektu na drodze sądowej. 

 

§ 8. 

W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9. 

W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą one 

rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania w terminie 30 dni od jego 

zaistnienia, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Beneficjenta Projektu. 

 

 

 

 

 
......................................................  ..……….............................................. 
podpis Uczestnika/ Uczestniczki Projektu   podpis Beneficjenta Projektu 
 
 


