
 

Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Postaw na zmianę! Nr RPMP.09.01.02-12-0542/19 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

zawarta w dniu ……………………………. w ramach projektu  

„POSTAW NA ZMIANĘ!” 

 

 nr projektu RPMP.09.01.02-12-0542/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa 9 - Region spójny społecznie, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, 

Poddziałanie 9.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe, realizowanego przez 

ARTCOM Paweł Rozmarynowski z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Dr Franciszka Witaszka 

6, NIP: 7642097447, REGON: 301332893 w partnerstwie  z firmą SMART BUSINESS Ewa 

Ślaga, ul. Zdrojowa 136, 33-300 Nowy Sącz,  NIP 734 309 31 40, REGON 364036929, 

zwanego dalej Organizatorem,  

 

a 

 

Imię i Nazwisko: 

 

 

adres zamieszkania: 

 

 

PESEL: 

 

 

 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką”. 

 

§ 1 

Przedmiotem Umowy są warunki uczestnictwa w projekcie „POSTAW NA ZMIANĘ!” nr 

projektu RPMP.09.01.02-12-0542/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 9 - Region spójny społecznie, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 

9.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe. 

1. Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.02-12-

0542/19 zawartej pomiędzy firmą ARTCOM Paweł Rozmarynowski, a Małopolskim 

Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie. 

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2021r. zdolności do zatrudnienia i 

aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 64 (36K/ 28M) osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w rozum. 

KC na terenie województwa małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych 

skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarski, 

miechowski, chrzanowski, m. Tarnów, brzeski, m. Nowy Sącz, proszowicki, suski, 

tarnowski, limanowski, gorlicki, nowosądecki, dąbrowski, bocheński, pozostających bez 

zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych) które w pierwszej kolejności 



 

wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ),w tym min. 59 (34K/25M) 

osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami 

psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi.  

4. Wszystkie koszty związane z udziałem Uczestników/czek w projekcie są dofinansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Tym samym, udział Uczestników/czek w 

projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Zakres oferowanego wsparcia merytorycznego dla uczestnika/czki w ramach projektu 

obejmuje: 

1. Opracowanie ścieżek reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych – w oparciu,  

o którą realizowany będzie proces wsparcia Uczestników/czek Projektu w projekcie. 

Ścieżka Rozwoju określi cele społeczno-zawodowe Uczestników/czek Projektu, formy 

wsparcia zaplanowane indywidualnie do realizacji i odpowiadające kompleksowo na 

potrzeby Uczestników/czek Projektu oraz zakończenia jej realizacji poprzez: 

a) Ścieżka reintegracji  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

Liczba godzin wsparcia: 4h zegarowych/Uczestnika Projektu. 

Zakres wsparcia: Spotkania z doradcą zawodowym, które zidentyfikują indywidualne 

potrzeby i potencjał Uczestników/czek Projektu, ich sytuację społeczno zawodową 

deficyty i predyspozycje. Na podstawie diagnozy, doradca zawodowy wraz z 

Uczestnikami/czkami Projektu opracuje Ścieżkę Reintegracji, w oparciu o którą 

realizowany będzie ich proces wsparcia w projekcie. Ścieżka określi cele społeczno-

zawodowe Uczestników/czek Projektu, formy wsparcia zaplanowane indywidualnie 

do realizacji i odpowiadające kompleksowo na potrzeby Uczestników/ czek Projektu 

oraz termin zakończenia realizacji Ścieżki. Rodzaj i intensywność wsparcia w 

projekcie zostaną dostosowane do indywidualnej diagnozy Uczestników/czek Projektu 

b) Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych  

Liczba godzin wsparcia: 3 tematy x 12 godzin  dydaktycznych/Uczestnika Projektu 

Zakres wsparcia: W myśl powyższego pierwszym elementem wsparcia w ramach IŚR 

będzie usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. grupowe treningi 

kompetencji społecznych, pomagające zniwelować deficyty interpersonalne. Każdy 

UP weźmie udział w 3 grupowych treningach kompetencji społ., realizowanych z 

naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności: 

 Na co dzień - tematyka dotycząca umiejętności prowadzenia gosp. domowego, 

wypełniania obowiązków rodzinnych, racjonalnego gospodarowania finansami  

 Komunikacja - kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, osobami z 

otoczenia, pracodawcami, urzędnikami  

 Autoprezentacja - umiejętność kreowania pożądanego wizerunku i 

prezentowania swoich mocnych stron  



 

Nabycie przez Uczestnika/czek Projektu  kompetencji będzie weryfikowane w 4-

etapach: 

I. ZAKRES – 64 Uczestników/czek Projektu z Grupy Docelowej uczestniczących w 

wyżej wymienionych  treningach.    

II. WZORZEC Uczestnicy potrafią funkcjonować w codziennym życiu, nawiązywać 

kontakty interpersonalne prywatne i formalne, korzystnie się prezentować 

III. OCENA – weryfikacja spełnienia kryteriów, wymagane min. 80% obecności, 

aktywności na zajęciach,  min. 60% punktów z testu wiedzy i oceny krótkiej 

autoprezentacji Uczestnika Projektu na koniec treningu;. 

IV. PORÓWNANIE – Prowadzący porównują rezultaty oceny z przyjętymi kryteriami. 

Uczestnik/czka Projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje 

2. Wyjazd integracyjno-zdrowotny 

W celu poprawy funkcjonowania pyschoficzynego, a także integracji Uczestników/czek 

dla wszystkich osób zaplanowano wyjazd integracyjno-zdrowotny [3 grupy wyjazdowe 

(1 gr.=20-22 UP + 2 osoby z kadry) x 5 dni zajęć (4 noclegi)]. Podczas pobytu 

zrealizowany zostanie cykl zajęć i zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

UP (m.in. zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia na basenie, trening z instruktorem nordic 

walking, ćwiczenia korekcyjne czy ćwiczenia relaksujące). Ponadto Uczestnicy/czki 

Projektu będą mieli wiele okazji do aktywnego wypoczynku (m.in. tenis stołowy, gry i 

zabawy sportowe, wycieczka). Przedmiotowe wsparcie pozwoli na wyeliminowanie lub 

złagodzenie barier fizycznych i społecznych utrudniających aktywne funkcjonowanie  

w społeczeństwie i powodujących oddalenie od rynku pracy. 

3. Pakiet usług podstawowych 

Wszyscy Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z usług mających na celu 

złagodzenie barier zdrowotnych i fizycznych,  powodujących oddalenie od życia 

społecznego i rynku pracy. Posłuży temu PAKIET USŁUG PODSTAWOWYCH. 

Zgodnie z IŚR i indywidualnymi potrzebami UP będą mogli skorzystać z usług logopedy, 

dentysty, dietetyka, fryzjera, czy kosmetyczki. Wsparcie wzmocni pewność siebie UP, 

poprawi ich wizerunek, przełamie tendencję izolacji, podniesie komfort życia i 

zminimalizuje skutki zaniedbania.  

Pakiet Usług Podstawowych będzie krokiem do zmian na poziomie intrapersonalnym, 

wspierając tym samym szereg form wsparcia dostosowanych indywidualnie do potrzeb 

Uczestników/czek Projektu. 

Wsparcie to bezpośrednio przełoży się na wzrost samooceny i ogólnej pewności siebie 

Uczestników/czek Projektu na różnych płaszczyznach funkcjonowania – 

intrapersonalnej, społecznej i zawodowej - te z kolei stanowić będą nieocenione źródło 

motywacji do zmian, stając się istotną, jeśli nie jedną z kluczowych, determinantą 

skuteczności całego procesu integracji społeczno-zawodowej uczestników projektu. W 

obecnych czasach, w których wygląd fizyczny ma ogromne znaczenie, zarówno dla 

postrzegania ludzi samych przez siebie (może pomóc budować pozytywną 

samoocenę albo prowadzić do kompleksów, izolacji), jak i w kontekście oceny danej 

osoby przez otoczenie (w tym przez osoby bliskie, ale również np. pracodawców), ten 

rodzaj wsparcia stanowi odpowiedź na realne potrzeby grupy docelowej. 

 



 

4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe w formie 

jobcoachingu 

a. Poradnictwo psychologiczne – (64 UP x 4 h zegarowych/UP). Będzie miało na celu 

przezwyciężenie barier mentalnych Uczestników/czek Projektu. Psycholog pomoże 

Uczestników/czek Projektu przełamać lęki, nauczy radzić sobie ze stresem i 

kontrolować emocje. Łagodząc zdiagnozowane deficyty intrapsychiczne, 

Uczestniczki/czka Projektu dzięki wsparciu będą dążyć do lepszego poznania i 

zrozumienia siebie i efektywniejszego wykorzystania potencjału, zwiększając 

samoświadomość i samoakceptację. 

b. Jobcoaching – (64 UP x 8 h zegarowych/UP). Element równoległy działań 

aktywizacyjnych (podczas etapu nabywania kwalifikacji zawodowych lub 

kompetencji oraz etapu stażu). Indywidualny jobcoachingu obejmie wszystkich 

Uczestników/czki Projektu. Wsparcie w tym zakresie  realizowane będzie w oparciu o 

założenia innowacyjnego modelu dualnego jobcoachingu jako powiązanie procesu 

uczenia się z aktywnością zawodową. Jobcoaut (specjalista z zakresu rynku pracy i 

aktywizacji zawodowej) stosując metodę coachingu i mentoringu w pracy z 

Uczestnikami/czkami Projektu, towarzyszył będzie im w kluczowym etapie Projektu 

(nabywanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych i przygotowania do wejścia na 

rynek pracy) i aktywnie angażował się w kojarzenie ich z pracodawcami już od etapu 

staży, a wymiernym rezultatem jego działań będzie przygotowanie UP do wejścia na 

rynek pracy w zawodzie zgodnie z ich kwalifikacjami i kompetencjami. 

5. Szkolenia zawodowe 

Liczba godzin wsparcia: średnio 100h lekcyjnych/Uczestnik/czkę Projektu. 

Zakres wsparcia: Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub 

kompetencji (weryfikowanych w IV etapach) w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO 2014-2020, przy czym min. 26 

Uczestników/ czek Projektu biorących udział w szkoleniach uzyska kwalifikacje. Każde 

szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji, które po 

zakończeniu szkolenia zostaną poddane ocenie i walidacji przez uprawnioną instytucję 

(egzamin) – walidacja prowadzić będzie do certyfikacji. Certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji będą rozpoznawalne i uznawane w danym 

środowisku, sektorze lub branży (definicje kwalifikacji zawodowych orz kompetencji 

zgodne z Wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020). Stażyści w ramach uczestnictwa w stażu 

otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 6,89 zł za każdą godzinę udziału w 

zajęciach, tj.: 6,89 zł x 100h = 689,00 zł. 

6. Staże zawodowe 

Wymiar wsparcia: 4 miesiące dla 50% Uczestników/czek Projektu 

Zakres wsparcia: połowa Uczestników Projektu (tj. 32 osoby 18K/14M) nabyte 

kwalifikacje Uczestnicy/czki Projektu wykorzystają w praktyce dzięki inicjatywie 

przygotowującej do podjęcia zatrudnienia tj. 4 miesięcznym stażom rozwijającym 

praktyczne umiejętności zawodowe i umożliwiającym poznanie rzeczywistego miejsca 

pracy. Stażyści w ramach uczestnictwa w stażu otrzymają miesięczne stypendium w 

wysokości 1033,70 zł.  

 



 

7. Pośrednictwo pracy 

Liczba godzin wsparcia: 5h zegarowych/Uczestnika/czkę Projektu. 

Zakres wsparcia: spotkania z pośrednikiem mają na celu podniesienie umiejętności 

aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, dostarczającego wiedzy na temat tego jak 

planować szukanie pracy, gdzie szukać ofert (jawny i ukryty rynek pracy), w jaki sposób 

opracować dokumenty aplikacyjne i samodzielnie nawiązać kontakty z pracodawcami, w 

tym jak radzić sobie z dyskryminacją za względu na niepełnosprawność. 

 

§ 3 

Organizator: ARTCOM Paweł Rozmarynowski, zobowiązuje się do: 

1. Organizacji form wsparcia, o których mowa w § 2 pkt. 2 (Wyjazd integracyjno - 

zdrowotny), 3 (Pakiet usług podstawowych), 4 (Poradnictwo psychologiczne i 

Jobcoaching), 5 (Szkolenia zawodowe) i 6 (staże). 

2. Skierowania Uczestnika/czkę na staż oraz skierowania przed podjęciem przez niego stażu 

na badania lekarskie w celu określenia ogólnej zdolności do pracy. 

3. Podpisania z Pracodawcą umowy na organizację stażu dla Uczestnika/czki Projektu. 

4. Wypłaty stypendium szkoleniowego Uczestnikowi/czce odbywającemu/cej szkolenie 

zawodowe w wysokości: 6,89 zł za każdą godzinę udziału w zajęciach, tj.: 6,89 zł x 100h 

= 689,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) - kwota jest 

oszacowana za obecność na wszystkich godzinach szkolenia. 

5. Ustalania i opłacania składek od stypendium szkoleniowego pobieranego przez 

Uczestnika/czkę odbywającego/ej staż i szkolenie na ubezpieczenie społeczne 

(emerytalnej, rentowej i wypadkowej). 

6. Wypłaty stypendium stażowego Uczestnikowi/czce odbywającemu/cej staż w wysokości: 

1033,70 zł (słownie: tysiąc trzydzieści trzy złote 70/100) za każdy pełny miesiąc 

odbywania stażu. W przypadku gdy stażysta przebywa na szkoleniu, wypłacane jest mu za 

ten okres stypendium szkoleniowe, a nie stypendium stażowe. 

7. Ustalania i opłacania składek od stypendium stażowego pobieranego przez 

Uczestnika/czkę odbywającego/ej na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej, rentowej i 

wypadkowej). 

8. Zapewnienia Uczestnikom stażu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) oraz koszty badań lekarskich.  

9. Bieżącego sprawowania nadzoru nad odbywanym przez Uczestnika/czki stażem. 

10. Zapewniona zostanie pula środków na pakiet usług zdrowotnych (fizykoterapeuta, 

dentysta, logopeda, fryzjer, dietetyk, zajęcia aktywności fizycznej) zgodnie ze Ścieżką 

Reintegracji i indywidualnymi potrzebami  

11. Podpisania z Uczestnikiem/czką umowy stażowej w pierwszym dniu rozpoczęcia 

wsparcia. 

12. Zwrotu Uczestnikowi kosztu dojazdu na zajęcia/staż według zasad określonych w 

Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu. 

13. Zwrotów koszów opieki nad dzieckiem/osobą zależną według zasad określonych w 

Regulaminie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

 

 

 



 

§ 4 

Partner: Smart Business Ewa Ślaga, zobowiązuje się do: 

1. Organizacji form wsparcia, o których mowa w § 2 pkt. 1 (Indywidualna Ścieżka 

Reintegracji  oraz Grupowych Treningów Kompetencji) i 7 (Pośrednictwa Pracy). 

2. W ramach wsparcia grupowych treningów kompetencji Uczestnicy/czki otrzymają 

materiały szkoleniowe (min. Segregator, teczka, notes, długopis) oraz  zostanie 

zapewniony catering (zupa, drugie danie, napój). 

3. W ramach wsparcia grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych 

Uczestnicy/czki otrzymają materiały szkoleniowe (min. Segregator, teczka, notes, 

długopis). 

4. Zwrotu Uczestnikowi kosztu dojazdu na staż według zasad określonych w Regulaminie 

zwrotu kosztów dojazdu. 

5. Zwrotów koszów opieki nad dzieckiem/osobą zależną według zasad określonych w 

Regulaminie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

 

§ 5 

1. Zarówno stypendium stażowe, jak i stypendium szkoleniowe są wolne od podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Organizator stażu nie jest tym samym zobowiązany do 

wystawienia informacji PIT-8C. Kwoty stypendium stażowego i szkoleniowego nie 

uwzględniają zaliczki na podatek dochodowy, a składka na ubezpieczenie zdrowotne 

zostaje obniżona do wysokości „0”. 

2. W przypadku niepełnego udziału w stażu/szkoleniu zawodowym Uczestnika/czki 

Projektu, maksymalna kwota stypendium stażowego/szkoleniowego dzielona jest przez 

całkowitą liczbę godzin/ dni stażu/szkolenia w danym miesiącu, a uzyskany wynik 

przemnażany jest przez liczbę godzin/dni stażu/szkolenia, w której brał/a udział 

Uczestnik/czka Projektu w danym miesiącu.  

3. Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego jest uczestnictwo, w co najmniej 80% 

godzin zajęć objętych programem. Za czas nieobecności stypendium szkoleniowe nie 

przysługuje. 

4. W przypadku gdy Uczestnik/czka uczestniczył/a w mniej niż 80% godzinach szkoleń, 

traci prawo do stypendium określonego w § 3 ust. 4. W takim przypadku Organizatorowi 

przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

5. W przypadku gdy Uczestnik/czka uczestniczył/a w mniej niż 60% czasu potrzebnego do 

realizacji Programu stażu, Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia 

niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

6. W przypadku  nieobecności na stażu, Uczestnik/czka Projektu powinien/nna przedstawić 

Organizatorowi odpowiednie zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia tej nieobecności. Uczestnik/czka zachowuje prawo do stypendium stażowego 

za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania 

stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do 

wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

lub macierzyństwa. 

7. Wypłata stypendium szkoleniowego dokonana będzie przelewem bankowym na wskazany 

przez Uczestnika/czki Projektu rachunek bankowy lub w przypadku braku konta 

bankowego – przekazem pocztowym (w tym wypadku kwota stypendium jest 



 

pomniejszona o opłaty pocztowe) w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.  

W przypadku braku środków finansowych przyznanych Organizatorowi na realizację 

Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo do wypłaty stypendium w późniejszym 

terminie, jednak nie później niż 5 dni od dnia otrzymania środków finansowych przez 

Organizatora, a Uczestnik/czka szkolenia wyraża na to zgodę. 

8. Wypłata stypendium stażowego dokonana będzie przelewem bankowym na wskazany 

przez Uczestnika/czki Projektu rachunek bankowy lub w przypadku braku konta 

bankowego – przekazem pocztowym, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez 

Pracodawcę listy obecności. W przypadku braku środków finansowych przyznanych 

Organizatorowi na realizację Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo do wypłaty 

stypendium w późniejszym terminie, jednak nie później niż 5 dni od dnia otrzymania 

środków finansowych przez Organizatora, a Uczestnik/czka stażu wyraża na to zgodę. 

 

§ 6 

Pracodawca zatrudniający stażystę zobowiązuje się do: 

1. Przyjęcia Uczestnika/czkę na staż. 

2. Zapoznania Uczestnika/czkę z programem stażu. 

3. Zapewnienia Uczestnikowi/czce warunków do wykonywania czynności i zadań w 

wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, 

zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez Uczestnika/czkę 

umiejętności samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu. 

4. Zaznajomienia Uczestnika/czkę z jego/jej obowiązkami i uprawnieniami. 

5. Zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników. 

6. Przeszkolenia Uczestnika/czkę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie 

BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz obowiązującego regulaminu pracy. 

7.  Niepowierzania w okresie odbywania stażu Uczestnikowi/czce czynności lub zadań w 

warunkach szkodliwych/uciążliwych dla zdrowia. 

8. Umożliwienia Uczestnikom odbycia pośrednictwa pracy. 

9. Udzielenia na wniosek Uczestnika/czki odbywającego staż dni wolnych w wymiarze 2 dni 

za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. 

10. Wydania po zakończeniu stażu opinii / sprawozdania zawierających informacje o 

zadaniach realizowanych przez Uczestnika/czkę oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach 

zawodowych pozyskanych w okresie stażu. 

11. Wyznaczenia Opiekuna stażu dla Uczestnika/czki odbywającego staż, który udziela 

Uczestnikowi/czcę wskazówek i pomocy w wypełnieniu powierzonych zadań, 

poświadcza własnym podpisem listę obecności Uczestnika/czki, dokonuje systematycznej 

oraz końcowej oceny odbytego stażu oraz przygotowuje razem z Uczestnikiem/czką 

sprawozdanie ze zrealizowania stażu. 

 

§ 7 

Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: 

1. Przedłożenia numeru rachunku bankowego (lub założenia rachunku bankowego w 

przypadku jego nieposiadania), na który przelewane będzie stypendium stażowe oraz 

szkoleniowe. 



 

2. Odbycia wszystkich zaplanowanych programem godzin spotkań z doradcą zawodowym, 

psychologiem, doradcą prawnym oraz pośrednikiem pracy. 

3. Czynnego udziału w szkoleniu w wymiarze godzin wskazanym w  § 2, w zależności od 

odbywanego szkolenia zawodowego, w terminie wskazanym przez Organizatora, na 

zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i warunków uczestnictwa. 

4. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w stażu we wskazanym obiekcie 

realizacji usług przez pracodawcę. 

5. Skorzystania z przedstawionych przez pośrednika pracy ofert pracy – stawienie się na 

umówionych przez pośrednika pracy spotkaniach rekrutacyjnych.  

6. Stosowania się do poleceń upoważnionych przez Pracodawcę oraz Organizatora osób, 

jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa. 

7. Sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu.  

8. Przestrzegania ustalonego czasu wykonywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku 

obowiązującego w zakładzie pracy, w którym Uczestnik/czka odbywa staż. 

9. Dbania o dobro zakładu pracy, w którym Uczestnik/czka odbywa staż, oraz zachowania w 

tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. 

10. Przestrzegania w zakładzie pracy, w którym Uczestnik/czka odbywa staż,  zasad 

współżycia społecznego. 

11. Przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych. 

12. Każdorazowego potwierdzania obecności na:  

a) spotkaniach z doradcą zawodowym, doradcą prawnym, psychologiem oraz 

pośrednikiem pracy, 

b) szkoleniu (codziennie), 

c) stażu (codziennie). 

 

§ 8 

1. Organizator stażu może pozbawić Uczestnika/czkę możliwości kontynuowania stażu  i 

rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionej, pięciodniowej nieobecności w trakcie odbywania stażu, 

b) nieobecności, przekraczających liczbę dni koniecznych do zrealizowania programu 

stażu zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 

c) naruszenia obowiązków określonych w regulaminie pracy zakładu pracy, w którym 

Uczestnik/czka odbywa staż, a w szczególności zakłócenia porządku, niestosowania 

się do poleceń przełożonych, stawienia się do pracy w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na 

stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, 

d)  niezrealizowania programu stażu. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka zobowiązuje się do 

niezwłocznego przedłożenia pisemnej rezygnacji z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Organizator może 

obciążyć Uczestnika/czkę kosztami jego uczestnictwa w projekcie, które będą równe 

kosztom przypadającym na jednego/ą Uczestnika/czkę zgodnie z budżetem projektu 

„POSTAW NA ZMIANĘ!” Organizator ma prawo do ubiegania się zwrotu kosztów na 

drodze cywilnej. 



 

4. W przypadku podania przez Uczestnika/czkę informacji niezgodnych z prawdą, czyli 

takich które wykluczałyby go z możliwości zakwalifikowania do udziału w Projekcie, a 

co skutkować by mogło karami nałożonymi przez Instytucje Pośredniczącą i/lub 

Zarządzającą na Organizatora, będzie on wnioskował o zwrot od Uczestnika środków  

w wysokości wymierzonej kary.  

5. Organizator może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu, który bez usprawiedliwienia i z 

własnej winy opuścił szkolenie, do zwrotu poniesionych kosztów szkolenia wobec jego 

osoby. 

6. Uczestnik/czka może rozwiązać z Organizatorem niniejszą umowę w przypadku 

niezrealizowania przez Organizatora i/lub Pracodawcę warunków wynikających z 

umowy, a w szczególności w przypadku nierealizowania programu stażu. 

 

§ 9 

1. Beneficjent projektu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – jednostronnie 

 w przypadku okoliczności nieprzewidzianych przez Beneficjenta w przypadku 

wystąpienia siły wyższej, tj.: 

a) klęski żywiołowej, 

b) nagłego zjawiska pogodowego, np.: trąby powietrznej, 

c) epidemii, 

d) wojny, 

e) strajku, 

f) rozwiązania umowy przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 

§10  

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają,  pod rygorem nieważności, formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

 

§ 11 

W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

/Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami, 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r., 

3) odpowiednio przepisy kodeksu pracy. 

 

§ 12 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
  

 

 

  

podpis Kierownika Projektu   podpis Uczestnika/czki Projektu 

 


