
 
UMOWA NR ……………….. 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!”  

 

zawarta w …………………… w dniu …………………………... 
pomiędzy: 
 
Fundacją Challenge Europe, z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce, NIP 9591950464 
 
zwanym dalej „Beneficjentem”, 
 
reprezentowanym przez: Tomasza Krzyżańskiego 
 
a ……………………………………………………………………………………….…, 
PESEL:…………………………………………………..., 
 
zam.…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
.,  
 
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką Projektu”. 
 

 
 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY!” realizowany jest przez Fundację Challenge Europe oraz 

Partnera HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, 
na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-18-055/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.   Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.12 2020 r. 
3. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektu określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w     
       projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany!” 
 

§ 2 Przedmiot umowy 
 
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie „Akademia 
Pozytywnej Zmiany!” oraz udzielenie Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu nieodpłatnego wsparcia. 
2.  Zakres wsparcia o którym mowa w pkt 1 obejmuje wsparcie dla 112 os. w ramach jednej z dwóch 
ścieżek: 

a) Ścieżka I:  

- Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie     

    doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób  

    młodych  



 
- Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w  

    planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania  

   kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

- Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na  

   rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest  

   wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia 

- Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności  

  w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające  

  standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży 

- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego  

   zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 

         b) Ścieżka II:  

              - Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia   

                zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych 

             - Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w  

                planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i  

                kwalifikacji zawodowych 

             - Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na  

               rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie,  

               m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia 

           - Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego  

                zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 

 
            

§ 3 Prawa i obowiązki Beneficjenta 

 

1. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności: 

a) zapewnić Uczestnikom Projektu bezpłatny udział w formach wsparcia wymienionych 

w § 2 pkt. 2; 

b) zapewnić kadrę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację form 

wsparcia określonych w § 2 pkt. 2; 

c) po pozytywnym zakończeniu kursu/szkolenia wydać dokument potwierdzający 

nabycie przez Uczestnika Projektu konkretnych kwalifikacji. 

2. Beneficjent ma prawo do przeprowadzania ewaluacyjnych badań ankietowych. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. 

Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Projektu o wszelkich 

zaistniałych zmianach. 

4. Prawa i obowiązki Beneficjenta związane z realizacją Projektu zostały szczegółowo określone 

w Regulaminie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia Pozytywnej 

Zmiany!”. 

  



 
 

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w szczególności: 

a) do zapoznania z treścią Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia 

Pozytywnej Zmiany!” oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień; 

b) do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzenia 

uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, wypełniania ankiet ewaluacyjnych  

i monitoringowych w czasie trwania Projektu; 

c) do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin zajęć objętych programem; 

d) do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach 

wsparcia wskazanych w IPD 

e) do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie 

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020. 

f) dostarczenia  dokumentów dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie 

(do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w 

Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu 

bezpośredniego) a w szczególności do: poinformowania o swojej sytuacji zawodowej 

po zakończeniu udziału w projekcie poprzez pisemne oświadczenie, przedłożenie kopii 

umowy o pracę/kopii umowy cywilno-prawnej lub przypadku założenia działalności 

gospodarczej - wydruk z CEIDG, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne, kopii certyfikatu, dyplomu itp. 

g) dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie 

(do 3 miesięcy od zakończenia udziału tj. w przypadku podjęcia zatrudnienia bądź 

prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, 

w którym Uczestnik zakończył udział w projekcie dostarczenia dokumentów 

potwierdzających powyższe. W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć np. kopię 

umowy o pracę, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku założenia 

działalności gospodarczej - wydruk z CEIDG, dowód opłacenia należnych składek na 

ubezpieczenie społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności 

gospodarczej. Obowiązek ten trwa przez cały okres realizacji projektu i dotyczy również 

osób, które przerwały udział w projekcie ze względu na podjęcie pracy 

zarobkowej/prowadzenie działalności gospodarczej.. 

2. Uczestnikowi Projektu przysługują: 

a) bezpłatny udział w formach wsparcia wymienionych w § 2 pkt. 2; 

b) w czasie trwania wsparcia: niezbędne badania, ubezpieczenie NNW, materiały 

dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, oraz podejście do egzaminu, wyżywienie  

w przypadku zajęć grupowych trwających dłużej niż 6 h dziennie, stypendia 

szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie. 

  



 
3. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu związane z realizacją Projektu zostały 

szczegółowo określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia 

Pozytywnej Zmiany!”. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia udziału 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu w formach wsparcia wymienionych w § 2 pkt. 2. 

2. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany!” oraz 

odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 

wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik 

Projektu nie spełni wymagań Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia 

Pozytywnej Zmiany!” w tym: opuści określoną w regulaminie ilość godzin przeznaczonych na 

wsparcie, w którym zobowiązał się uczestniczyć; nie wypełni bez usprawiedliwienia jednego ze 

swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie 

przedstawi w okresie 7 dni kalendarzowych stosownych wyjaśnień; przedstawi fałszywe lub 

niepełne oświadczenia w celu możliwości przystąpienia do udziału w Projekcie. 

5. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. 

6. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej 

umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

7. Umowę sporządzono, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym 

dla Projektodawcy oraz jednym dla Uczestnika Projektu. 

8. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

9. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej umowy. Korespondencja będzie 

kierowana na poniższe adresy: 

a) do siedziby Beneficjenta: Fundacja Challenge Europe, Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 

Kielce lub Biura Projektu ul. Kopernika 1, 35-069 Rzeszów  

b) do Uczestnika Projektu:…………..……………………………………………... 

 

 
 
Uczestnik Projektu                       Beneficjent 
 

 
...............................................................                   ……………......................................................... 
(Imię i nazwisko, podpis, data)                                  (Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej do                           

                                                                                                 podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta) 

 

  


