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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” 

  

 

zawarta w Kościelcu w dniu ………………………………………………….. pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu z siedzibą przy ul. 

Kościelna 2, 62-604 Kościelec posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 

6661173172oraz numerem REGON 000097353, reprezentowanym przez  

Wiesława Kujawę – Dyrektora Szkoły,  

realizującego w województwie wielkopolskim projekt: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” RPWP.08.03.01-30-0065/18 w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanym w dalszej części umowy „Projektodawcą” 

 

a 

  

imię i nazwisko ucznia/ uczennicy….……………………………………………………..……………………………..……………………………… 

adres zamieszkania ……………………………………………………….…………………………………...…………………………………….……… 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „Poprawa jakości kształcenia 

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 

8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 

8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 2 

1. Projektodawca realizuje projekt „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od 1.05.2019 r. do 31.12.2020 r.  

2. W ramach Projektu, Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału w następujących formach wsparcia: 

a) Staż w wymiarze minimum 150 h; 

b) Kurs/ szkolenie: 

 

Dietetyka   

Kurs barmański  

Kurs kelnerski  

Kurs spawacza  

Księgowość w małej firmie  

Szkolenie Adobe Photoshop  

Szkolenie AutoCAD  

Obsługa kas fiskalnych  

Operator wózków widłowych  

Szkolenie z przygotowania do konkursu orki ziemnej   
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Szkolenie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym   

Praktyczny kurs fotografii   

Kurs druku 3 D  

 

c) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla każdego uczestnika w wymiarze 3 godzin zegarowych.  

 

3. Po zakończeniu stażu Projektodawca zobowiązuje się wypłacić Uczestnikowi Projektu Stypendium stażowe w 

kwocie 1500 zł brutto oraz zwrot kosztów związanych ze stażem (śr. 2800,00 zł) - wsparcie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu, o przyznaniu którego decyduje nauczyciel przy współpracy z 

dyrektorem szkoły oraz opiekunem stażu.  

4. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Uczestnika Projektu.   

 

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………................................……………... 

Numer konta bankowego ………………………………………………………………………………………..........……………………............. 

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego ………………………….…………………………............…………………................ 

Adres właściciela konta bankowego ………………………………………………………………………………….................………….….. 

 

§ 3 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki uczestnictwa w 

nim określone. 

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

– regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach 

wsparcia: stażu zawodowym w wymiarze minimum 150 godzin, doradztwie zawodowym i kursie w 

wymiarze dostosowanym do specyfiki zdobywanych uprawnień, oraz do potwierdzenia swojej 

obecności na liście obecności; 

– pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, 

– wypełniania ankiet ewaluacyjnych, opinii, testów wiedzy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych w 

procesie realizacji Projektu; 

– udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym 

we wdrażanie Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży; 

– pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone są w 

Regulaminie Projektu 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj. 31.12.2020 

r. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji przyjmuje się datę 

otrzymania oświadczenia przez Projektodawcę. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 

naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od Uczestnika 

Projektu) Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w Projekcie.  
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5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w   związku z 

czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi 

celami wydatkowanie 

 

§6 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo 

polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich. 

4. 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. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy 

wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu ul. Kościelna 2, 

Kościelec.  

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

.................................................................................... 

 

 

 

….................................................................................. 

Data i podpis Uczestnika Projektu* Data, podpis i pieczęć Projektodawcy 

 

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


