Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

UMOWA SZKOLENIOWA
Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU
NR …/…/2017/ZK/US
Zawarta w dniu … … 2017 roku w Mielcu pomiędzy stronami:

Firmą Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon
z siedzibą ul. Kazimierza Jagiellończyka, 39-300 Mielec,
NIP: 8171872455, REGON: 180474793,
Zwaną dalej Wykonawca
a
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
zamieszkała/y (adres zamieszkania) ……………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym (seria i numer) …………………………
wydanym przez …………………………………………………………………..
nr PESEL …………………………………………………………………………
Zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu.

§1
Postanowienia ogólne
Niniejsza umowa określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy
kat. C+E i D” który jest realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta
Wojdon. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu

Społecznego,

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji projektu.
Dla potrzeb Umowy szkoleniowej przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:
a) Projekt – projekt „Zawód kierowca – kursy praw jazdy kat. C+E i D”, realizowany przez Firmę
Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym

MASTERLANG Marek Leśniak. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017r.
do 30.06.2018r.
b) Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.
c) Umowa o dofinansowanie – umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zawód
kierowca – kursy praw jazdy kat. C+E i D” nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia
31.05.2017r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,
pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej.
d) System „SL2014” - oznacza to centralny system teleinformatyczny wykorzystywany
w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą.
e) Dane osobowe Uczestnika Projektu - dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.).
f) Realizator projektu / Projektodawca – Firma Usługowo-Handlowa „EMEX” Bernadetta
Wojdon, ul. Kazimierza Jagiellończyka , 39-300 Mielec, strona internetowa:
www.emex.mielec.pl .
g) Partner projektu – Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak, ul. Torfowa 3/1,
30-384 Kraków.
h) Biuro projektu - miejsce prowadzenia Projektu z dostępem do Kadry Projektu, zlokalizowane
przy ul. Sienkiewicza 1, pok. 26, 39-300 Mielec, czynne od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. 531 654 008.
i) Uczestnik/Uczestniczka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie,
spełniająca kryteria Uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie, wybrana w procedurze rekrutacyjnej.
j) Beneficjent pomocy – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która otrzyma wsparcie
w postaci szkolenia zawodowego.
k) Szkolenie zawodowe – kurs prawa jazdy kat. C i C+E dla 90 Uczestników/Uczestniczek
Projektu oraz kurs prawa jazdy kat. D dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, obejmujący
szkolenie

teoretyczne

i praktyczne;

zakończony

zostanie

egzaminem/egzaminami

państwowym/-i. Uczestnicy Projektu, którzy uzyskają prawo jazdy kat. C i C+E lub D wezmą
udział w szkoleniach w ramach kwalifikacji wstępnej (pełnej – 280 godzin szkoleniowych lub
przyśpieszonej – 140 godzin szkoleniowych).
l) Kwalifikacja Wstępna – szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej daje Uczestnikom Projektu
możliwość wykonywania pracy kierowcy zawodowego w zakresie przewozu rzeczy i/lub osób.
m) Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący Beneficjenta
pomocy i uczestnika projektu określający zasady uczestnictwa w projekcie.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę kursu prawa jazdy kat. C,
C+E wraz z Kwalifikacją Wstępną/Kwalifikacją Wstępną przyśpieszoną1 w zakresie przewozu
rzeczy / kursu prawa jazdy kat. D wraz z Kwalifikacją Wstępną przyśpieszoną w zakresie przewozu
osób2.
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w oparciu o informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym
oraz Zaświadczeniach/Oświadczeniach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie, złożonych przez Uczestnika Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy,
potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika do udziału w projekcie.
3. Zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawód
kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” zwany dalej Regulaminem.
4. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas udzielenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia
szkoleniowego w ramach Projektu.
5. Umowa obowiązuje od dnia podpisania Umowy do zakończenia udziału Uczestnika/Uczestniczki
Projektu w szkoleniach zawodowych, na które został/-a zakwalifikowany/-a oraz wywiązania się ze
wszystkich obowiązków wobec Wykonawcy określonych w Umowie, nie dłużej niż do 30.06.2018r.
6. Umowa traci moc prawną najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji Projektu przez Projektodawcę.
7. Zakres wsparcia szkoleniowego obejmuje3:
a)

kurs na prawo jazdy kategorii C, C+E oraz Kwalifikację Wstępną w zakresie
przewozu rzeczy w wymiarze:
- prawo jazdy kategorii C, cz. teoretyczna – 20 godzin (po 45min.) i cz. praktyczna –
30 godzin (po 60 min.),
- prawo jazdy kategorii C+E, cz. teoretyczna – 20 godzin (po 45min.) i cz. praktyczna –
25 godzin (po 60min.),
- Kwalifikacja Wstępna w zakresie przewozu rzeczy – 280 godzin, w tym 260godz.
teoretycznych (po 45min.) i 20 godzin praktycznych (po 60min.).

b)

kurs na prawo jazdy kategorii C, C+E i Kwalifikację Wstępną przyśpieszoną w
zakresie przewozu rzeczy w wymiarze:
- prawo jazdy kategorii C, cz. teoretyczna – 20 godzin (po 45min.) i cz. praktyczna –
30 godzin (po 60 min.),
- prawo jazdy kategorii C+E, cz. teoretyczna – 20 godzin (po 45min.) i cz. praktyczna –
25 godzin (po 60min.),
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- Kwalifikacja Wstępna przyśpieszoną w zakresie przewozu rzeczy – 140 godzin, w tym
130godz. teoretycznych (po 45min.) i 10 godzin praktycznych (po 60min.).
c) kurs na prawo jazdy kategorii D i Kwalifikację Wstępną przyśpieszoną w zakresie
przewozu osób w wymiarze:
- prawo jazdy kategorii D, cz. teoretyczna – 20 godzin (po 45min.) i cz. praktyczna –
40 godzin (po 60 min.) jeśli Uczestnik posiada prawo jazdy kat.C lub 60 godzin jeśli
Uczestnik posiada prawo jazdy kat.B,
- prawo jazdy kategorii C+E, cz. teoretyczna – 20 godzin (po 45min.) i cz. praktyczna –
25 godzin (po 60min.),
- Kwalifikacja Wstępna w zakresie przewozu osób – 140 godzin, w tym 130godz.
teoretycznych (po 45min.) i 10 godzin praktycznych (po 60min.).
Każdy z powyższych etapów szkolenia zawodowego zakończony będzie egzaminem zewnętrznym.
8. Szkolenia zawodowe odbywać się będą w salach zapewnionych przez Wykonawcę i w terminach
przez niego wskazanych.
9. Szacunkowa wartość szkolenia zawodowego dla jednego Uczestnika/Uczestniczki projektu
wynosi odpowiednio4:
a) za kurs prawa jazdy kat. C, C+E i Kwalifikacji Wstępnej w zakresie przewozu rzeczy –
10 585,00 zł,
b) za kurs prawa jazdy kat. C, C+E i Kwalifikacji Wstępnej przyśpieszonej w zakresie
przewozu rzeczy – 8 355,00 zł,
c) za kurs prawa jazdy kat. D i Kwalifikacja Wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu
osób – 7 030,00 zł (po kat. B) / 6 130,00 zł (po kat. C).
10. Od Uczestnika Projektu będzie pobierana opłata w wysokości 351,00zł za kurs prawa jazdy

kategorii C, C+E i Kwalifikację Wstępną/Kwalifikację Wstępną przyśpieszoną5 w zakresie
przewozu rzeczy (wraz z badaniami i egzaminami państwowymi) lub za kurs prawa jazdy kategorii
D wraz z Kwalifikacją Wstępną w zakresie przewozu osób (wraz z badaniami i egzaminami
państwowymi). Wkład własny od Uczestnika/Uczestniczki projektu uznawany jest za koszt jego
udziału w Projekcie. Wkład wnoszony jest na wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby
Projektu tj.: 87 1240 2656 1111 0010 7365 1685 Bank PKO S.A. o./Mielec, tytułem: „Wkład
własny …….. (imię i nazwisko) za udział w Projekcie pt. Zawód kierowca – kursy prawa jazdy
kat. C+E i D”.
11. W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególnie trudnej sytuacji materialnej
(dochody ustalone zgodnie z kryteriami dochodowymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady
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Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) istnieje możliwość odstąpienia od wniesienia opłaty.

§3
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) udzielić Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcie określone w § 2 pkt. 7 na które
został/-a zakwalifikowany/-a, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa,
b) przeprowadzenia szkoleń zawodowych zgodnie z harmonogramem, niniejszą Umową,
Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c) Zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji
projektu;
d) zapewnić

niezbędne

materiały

szkoleniowe

wspomagające

proces

edukacyjny

do prawidłowej realizacji szkoleń,
e) Pokrycia kosztów szkoleń zawodowych, w tym kosztów za: materiały szkoleniowe,
specjalistyczne badania lekarskie, badania psychologiczne, jedno podejście do egzaminu
zewnętrznego,
f) Zapewnienia możliwości przystąpienia do egzaminów zewnętrznych (jednorazowo),
g) wydać Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu certyfikat o uczestnictwie w szkoleniach pod
warunkiem wypełnienia zobowiązań określonych w § 4.
h) informowanie Uczestników projektu o wszelkich zmianach w programie oraz terminach
szkoleń telefonicznie bądź mailowo. Wyznaczenia dodatkowego terminu odrobienia zajęć
w przypadku gdy z powodu choroby trenera lub innych zdarzeń losowych nie będą mogły
odbyć się w terminie przewidzianym harmonogramem kursu.
i)

prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia dla każdego Uczestnika/Uczestniczki
projektu,

j)

zwrotu kosztów związanych z dojazdem Uczestników/Uczestniczek projektu na zajęcia,
którzy/-e zamieszkują w miejscowości innej niż miejsce szkolenia, w wysokości nie wyższej
niż cena biletu za najtańszy środek transportu na trasie miejsce zamieszkania – miejsce
realizacji szkolenia.

§4
Zobowiązania Uczestnika Projektu
1.

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
a) podpisania i złożenia kompletnej dokumentacji związanej z udziałem w projekcie, o której
jest mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

b) regularnego

i

punktualnego

uczestnictwa

we

wszystkich

z zaakceptowanym harmonogramem szkoleniowym i

zajęciach

zgodnie

każdorazowego osobistego

podpisywania list obecności,
c) udziału

w

przewidzianych

dla

danej

formy

wsparcia

badaniach

lekarskich

i psychologicznych,
d) aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach w pełnym wymiarze godzin
przewidzianym w programie kursu,
e) stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia w których uczestniczy,
f) zgłoszenia Wykonawcy nieobecności w określonym dniu szkolenia lub faktu opuszczenia
zajęć przed zaplanowaną godziną ich zakończenia w formie co najmniej telefonicznej
w dniu poprzedzającym szkolenie,
g) w przypadku zgłoszonej i usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, uzupełnienia
zrealizowanego podczas nieobecności materiału,
h) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, umowy szkoleniowej i innych
dokumentów związanych z prawidłową realizacją projektu,
i)

współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu,

j)

wypełniania ankiet i testów (ewaluacyjnych, weryfikujących postęp w nauce) związanych
z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,

k) dostarczenie wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu dokumentów,
l)

bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w Projekcie,

m) współdziałania z Personelem Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych
dla potrzeb monitorowania projektu, w tym udziału w badaniach monitoringowych
i ewaluacyjnych oraz rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów dostarczanych przez
Projektodawcę,
n) udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących sytuacji zawodowej
przeprowadzanych zarówno przez Projektodawcę, Instytucję Wdrażającą oraz instytucje
upoważnione,
o) informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej
w ciągu 7 dni od ich powstania, w szczególności w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
p) przystąpienia po zakończeniu szkolenia zawodowego do egzaminów zewnętrznych
w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E / prawa jazdy kat.D6 (cz. teoretyczna i praktyczna)
oraz Kwalifikacji Wstępnej w zakresie przewozu rzeczy / osób7 (cz.teoretyczna).
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W przypadku negatywnego wyniku z któregoś egzaminu, Uczestnik/Uczestniczka projektu
zobligowany/-a jest do min.1 podejścia poprawkowego do każdego niezdanego egzaminu
w ramach prawa jazdy kat. C i C+E / prawa jazdy kat. D8 (cz.teoretyczna i cz. praktyczna)
oraz Kwalifikacji Wstępnej w zakresie przewozu rzeczy / osób9 (cz.teoretyczna) na własny
koszt,
q) przekazania w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie informacji
dotyczących uzyskanych uprawnień (ksero prawa jazdy ze stosownym wpisem w zakresie
zdobytych kwalifikacji oraz ksero świadectwa kwalifikacji wstępnej) oraz statusu na rynku
pracy oraz informacji na temat dalszego udziału w kształceniu lub szkoleniu.
2.

Nie stosowanie się do wskazanych w ust. 1 zaleceń bądź zachowanie Uczestnika/Uczestniczki
Projektu w trakcie uczestnictwa w projekcie utrudniające lub uniemożliwiające udzielanie wsparcia
określonego w § 2 skutkować może natychmiastowym usunięciem z uczestnictwa w projekcie.

3.

Warunkiem koniecznym ukończenia szkolenia jest pozytywny udział w co najmniej 80 % zajęć
teoretycznych i 100% zajęć praktycznych.

4.

Warunkiem otrzymania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu jest uczestnictwo
w zajęciach w ramach prawa jazdy kat. C, C+E / prawa jazdy kat. D10 oraz kwalifikacji wstępnej /
kwalifikacji przyspieszonej11 w zakresie przewozu rzeczy/osób12, pozytywne zdanie egzaminów
państwowych i otrzymanie prawa jazdy (wpis) oraz świadectwa kwalifikacji.

5.

W przypadku niedopełnienia zobowiązań w ust. 1 Wykonawca zastrzega sobie prawo podjęcia
decyzji o ewentualnym obciążeniu rezygnującego lub skreślonego Uczestnika/Uczestniczki
projektu, częścią lub całością kosztów szkolenia zawodowego jakie przypadają na jednego
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zgodnie z wartością szkolenia zawodowego podaną w § 2, ust.9
niniejszej Umowy.

§5
Oświadczenia Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Zawód
kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” i zobowiązuje się do respektowania
zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa określone
w § 3 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
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a) wszystkie dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne,
a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie
powiadomi o tym Projektodawcę,
b) jest świadomy, że w przypadku oświadczenia nieprawdy będzie zobowiązany pokryć
100% kosztów udziału w Projekcie,
c) wyraża zgodę/nie wyraża zgody13 na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku
z realizacją Projektu w celach promocyjnych i monitoringowych. Rozpowszechnianie
to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach
Projektu na stronie internetowej Projektodawcy.

§6
Kary Umowne
1.

Uczestnik/Uczestniczka może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:
a) przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach teoretycznych oraz/lub nie dopełnieni obowiązku
uczestnictwa w zajęciach praktycznych w pełnym wymiarze godzin (niezależnie od powodów
nieobecności),
b) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć
uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzanie, naruszenia nietykalności cielesnej
innego słuchacza, trenera lub pracownika Wykonawcy projektu, udowodnionego aktu
kradzieży, szczególnego wandalizmu oraz udziału w zajęciach osób w stanie wskazującym
spożycie alkoholu lub środków odurzających),
c) utraty prawa jazdy w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego,
d) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.

Powyższe przyczyny wykluczenia będą traktowane jako nieukończenie kursu w ramach projektu z winy
Uczestnika/Uczestniczki projektu.
2.

Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka projektu z własnej winy nie ukończy kursu w ramach Projektu,

Wykonawca projektu może zobowiązać Uczestnika/Uczestniczkę Projektu do pokrycia 100 % kosztów
swojego uczestnictwa w projekcie tj. w wysokości podanej w § 2, ust.9.
3.

Zapłata kosztów określonych w §6 ust. 2 na wniosek Uczestnika/Uczestniczki projektu może

zostać przez Wykonawcę szkolenia anulowana. Wykonawca może też obniżyć wysokość kosztów, które
ma zapłacić Uczestnik/Uczestniczka projektu.
4.

Wystąpienie i zasadność przyczyn anulowania zapłaty kosztów lub ich obniżenia Wykonawca

rozpatruje każdorazowo indywidualnie, kierując się w szczególności założeniami określonymi
w Projekcie.
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§7
Rozwiązanie Umowy
1.

Uczestnik Projektu ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w formie pisemnego oświadczenia
z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z powodów uniemożliwiających
mu dalszy udział w projekcie.

2.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie (tj. z przyczyn zależnych
od Uczestnika Projektu), Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami udziału
w Projekcie do wysokości wartości kursu, zgodnie z kwotami podanymi w § 2, ust.9 niniejszej
Umowy.

3.

Projektodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku:
a) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu określonej w § 1, lit.c,
b) Oświadczenia przez Uczestnika Projektu nieprawdy,
c) Rażącego

naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej Umowy,

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie lub działania na szkodę Projektodawcy.
4.

W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 6, ust. 3, lit.b i c, Uczestnik Projektu
będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów w postaci kary
umownej w wysokości 100% kosztów kursu, na który został zakwalifikowany. Kara umowna
będzie płatna na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty wysłanego przez Wykonawcę,
w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu.

5.

Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3, skuteczne jest od dnia doręczenia Uczestnikowi
Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) oświadczenia o jej rozwiązaniu.

6.

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn o których mowa w § 6, ust. 3, lit.a,
Uczestnikowi projektu zostanie zwrócony wniesiony wkład własny. Uczestnik, podpisując
niniejszą Umowę, rozumie i zgadza się iż w przypadku o którym mowa w § 6, ust. 3, lit.a, nie będzie
sobie rościł prawa do odszkodowania finansowego ani do dokończenia kursu na koszt
Projektodawcy.

§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu, tj. do 30.06.2018 roku.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Wykonawcy w oparciu
o odpowiednie

reguły

i

zasady,

a

także

odpowiednie

przepisy

prawa krajowego

i wspólnotowego.
4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w związku z realizacją umowy.

5. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 4, strony ustalają
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego
dla siedziby Wykonawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady,
a także przepisy prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy
o ochronie danych osobowych.
7. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów
do doręczeń.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
9. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej
ze stron.

………………………………..
miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

Załączniki:
Załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: „Beneficjenci w ramach RPO WP
2014-2020” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”
Załącznik nr 2:

Zakres danych osobowych uczestników indywidualnych powierzonych do przetwarzania

w zbiorze: Beneficjenci

w

ramach

RPO

WP

2014-2020”

oraz

„Centralny

system

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
Załącznik nr 3: Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
Załącznik nr 4: Wzór: Oświadczenie uczestnika nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

