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UMOWA NR RARR/CSW/…………/2017 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „BIERNY DZIŚ-AKTYWNY JUTRO” 

w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 

na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy,  

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

 

Umowa realizowana w ramach projektu: „Bierny dziś-aktywny jutro”, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy  

z Instytucją Pośredniczącą  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie 

projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0044/16 

 

Umowa zawarta dnia ……………………………………… w Rzeszowie 

 

pomiędzy: 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą  

w Rzeszowie, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy  

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330, Kapitał Zakładowy w wysokości 

34 227 000 PLN opłacony w całości,  

 

reprezentowaną przez: 

Mariusza Bednarza – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego  

Piotr Zawada – Prokurenta  

zwaną w dalszej części umowy „Organizatorem” 

 

a  

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

 

Strony uzgodniły co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Organizatora wsparcia  
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w formie obowiązkowej ścieżki aktywizacji zawodowej (dla wszystkich Uczestników 

Projektu) na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Ścieżka aktywizacji zawodowej obejmuje: 

a) Pośrednictwo pracy – doradztwo specjalistyczne, aranżacja spotkań  

z przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorcami poszukującymi 

pracowników;  

b) Indywidualne doradztwo zawodowe - spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania (IPD) 2h/os. – 1 spotkanie z doradcą zawodowym; 

c) Indywidualne doradztwo psychologiczne - spotkanie z psychologiem 2h/os.–  

1 spotkanie z psychologiem; 

d) Szkolenia specjalistyczne dla 44 Uczestników Projektu certyfikowane zakończone 

egzaminem i uzyskaniem certyfikatu (rodzaj szkolenia zostanie określony w oparciu 

o IPD, każdy Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu zawodowym);  

e) 4-miesięczny płatny staż zawodowy (warunki udziału w stażu będzie regulować 

odrębna umowa); 

§ 2 

Wsparcie w formie ścieżki aktywizacji zawodowej 

– postanowienia szczegółowe 

 

1. Wsparcie doradcze psychologiczno-zawodowe, szkolenie specjalistyczne certyfikowane, 

pośrednictwo pracy, czteromiesięczny staż udzielane Uczestnikowi Projektu na 

podstawie niniejszej umowy nie stanowi pomocy publicznej. 

2. Wsparcie doradcze psychologiczno-zawodowe, szkolenie specjalistyczne certyfikowane, 

pośrednictwo pracy, czteromiesięczny staż mają na celu uzyskanie wiedzy i nowych 

umiejętności potrzebnych Uczestnikowi Projektu do podniesienia poziomu aktywności 

zawodowej na rynku pracy oraz zdobycia zatrudnienia. 

3. Potwierdzeniem obecności w doradztwie, szkoleniach, pośrednictwie pracy  

i czteromiesięcznym stażu jest własnoręczny podpis Uczestnika Projektu złożony na 

„Liście Obecności”. Lista będzie udostępniana Uczestnikom Projektu w trakcie trwania 

wsparcia.  

4. Harmonogram doradztwa oraz szkoleń zostanie udostępniony przed rozpoczęciem 

określonego rodzaju wsparcia. 

5. Dla 44 uczestników szkolenia specjalistycznego przewidziane jest płatne stypendium 

szkoleniowe.  

6. Dodatkowo podczas stażu zawodowego dla osób niepełnosprawnych przewidziana jest 

pomoc asystenta.  

7. Warunki uczestnictwa w ścieżce aktywizacji zawodowej regulowane są zapisami 

Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Bierny dziś-aktywny jutro”. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki stron umowy 

 

1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi Projektu wsparcia w formie 

obowiązkowej ścieżki aktywizacji zawodowej w zakresie i na warunkach określonych 

szczegółowo w niniejszej umowie.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia 

w projekcie w tym: w obowiązkowej ścieżce edukacyjnej, którą objęci są wszyscy 

Uczestnicy Projektu według harmonogramu (dni i godzin) wskazanego przez 

Organizatora. Uczestnictwo w projekcie Uczestnik Projektu potwierdzi własnoręcznym 
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podpisem na liście obecności.  

3. Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia specjalistycznego ma prawo otrzymać 

certyfikat/zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności/ kompetencje/ 

kwalifikacje. Otrzymanie certyfikatu/zaświadczenia uzależnione jest od spełnienia 

odpowiednich wymagań (obecność na minimum 80% zajęć potwierdzona 

własnoręcznym podpisem na liście obecności); 

4. Uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie 10 % godzin 

doradztwa/szkoleń/pośrednictwa w ramach projektu, które powinien usprawiedliwić 

przedstawiając zwolnienie lekarskie L4 lub w przypadku wyjątkowych sytuacji 

losowych stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność (większa liczba 

nieobecności może powodować skreślenie z listy uczestnictwa). 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania w trakcie trwania szkolenia 

specjalistycznego certyfikowanego ankiet ewaluacyjnych i testów kompetencji przed  

i po, a także udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 1.2 PO WER; 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do bieżącego informowania Organizatora  

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie; 

7. W celu zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków umownych Uczestnik 

Projektu zobowiązuje się bezwarunkowo do zwrotu wszelkich ewentualnych kosztów 

poniesionych przez Organizatora w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji  

z udziału w Projekcie lub wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Organizatora na 

podstawie §5 ust.2. 

8. Uczestnik Projektu ma prawo do:  

a) zwrotu kosztów dojazdów na doradztwo psychologiczno-zawodowe, szkolenia 

specjalistyczne certyfikowane po złożeniu wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz  

z kompletem biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za każdy dzień uczestnictwa 

w danej formie wsparcia (dotyczy tylko Uczestników Projektu, których miejsce 

zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma 

wsparcia).;  

b) korzystania z Pracowni Mentoringowej, w której będą dwa stanowiska do pracy, 

wyposażone w laptopy z dostępem do internetu oraz urządzenia wielofunkcyjnego. 

Przy stworzonych stanowiskach Uczestnicy Projektu będą mogli tworzyć/aktualizować 

dokumenty aplikacyjne, skanować, drukować i wysyłać dokumenty. Pracowania 

Mentoringowa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

oraz jeden dzień w tygodniu do godziny 18:00. Pracowania Mentoringowa znajdować 

się będzie w pokoju 114 (parter) w budynku RARR.S.A. 

c) cateringu/wyżywienia podczas szkoleń specjalistycznych certyfikowanych;  

d) materiałów szkoleniowych; 

e) ubezpieczenia (podczas szkolenia specjalistycznego certyfikowanego oraz podczas 

stażu), 

f) badań lekarskich (przed rozpoczęciem staży oraz ew. przed rozpoczęciem szkolenia 

specjalistycznego certyfikowanego), 

g) zapewnienia wsparcia Animatora w trakcie całego udziału w Projekcie. 

9. wypłata środków pieniężnych za dojazdy odbywać się będzie w obiegu 

bezgotówkowym (przelewem na konto wskazane przez Uczestnika Projektu). Kwota 

środków pieniężnych zostanie wyliczona na podstawie listy obecności po zakończeniu 

danej formy wsparcia.  

10. Warunkiem wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących Uczestnikom Projektu 

jest dostępność środków pieniężnych na koncie bankowym projektu „Bierny dziś-

aktywny jutro”. 
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11. Obowiązki i prawa wynikające z zapisów niniejszej umowy nie mogą być 

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 4  

Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie, bez 

wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie bez 

ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:  

a) rezygnacja zgłoszona została do Biura Projektu do 7 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w Projekcie – bez podania przyczyny; 

b) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi 

(ciężka choroba, znalezienie pracy, wyjazd za granicę, powołanie do służby 

wojskowej itp.) - uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji  

w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących 

konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć 

zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie  

o zatrudnieniu).  

2. Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

oznaczającym wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie,  

w przypadkach kiedy:  

a) opuści więcej niż 10 % godzin doradztwa zawodowego, szkolenia specjalistycznego 

certyfikowanego;   

b) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu 

pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 7 dni 

stosownych wyjaśnień;  

c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia.  

3. W przypadku rezygnacji innej, niż określona w ust.1 lub wykluczenia Uczestnika 

Projektu z listy Uczestników Projektu, Beneficjent wzywa Uczestnika Projektu do 

zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości stanowiącej 100% wartości 

wszystkich świadczeń otrzymanych przez niego w ramach projektu w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. Decyzja dotycząca 

wezwania do zapłaty podejmowana jest po uwzględnieniu wszelkich zaistniałych 

okoliczności - m.in. powodów rezygnacji, naruszenia niniejszego regulaminu, 

konsekwencji finansowych nałożonych na organizatora decyzją IP i innych. 

4. Beneficjent może odstąpić od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami wyłącznie na 

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim 

umotywowaniem. 
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§ 6 

Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.  

1. Wszelkie spory między Organizatorem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją 

niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora.  

2. Umowę sporządzono w Rzeszowie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym 

dla Organizatora oraz jednym dla Uczestnika Projektu.  

3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania.  

 

 

§ 7 

Korespondencja 

 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona 

w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. 

Korespondencja z Organizatorem kierowana będzie na poniższy adres:  

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

z dopiskiem „Bierny dziś-aktywny jutro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                       …………………………………………………… 
      (podpis Organizatora)                                                                    (podpis Uczestnika Projektu) 

 

 

 
 

 


