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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
pt. „Postaw na rozwój – osiągnij sukces”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek pracy, Działanie 
8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy”, nr. RPDS.08.02.00-02-0010/18 
 
zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy: 
 
Wrocławskim Instytutem Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o.o., ul. A. Ostrowskiego 30, lok. 114, 53-238 
Wrocław, NIP 894-00-22-792, zwanym dalej Projektodawcą, reprezentowaną przez Marię Tomys – Prokurenta,  
 
a 
 
Panem/Panią ............................................................................................................................................................... 
 
Zamieszkałym/zamieszkałą ........................................................................................................................................ 
 
PESEL/Paszport ......................................................................................................................................................... 
  
zwanym dalej Uczestnikiem Projektu. 
 

§1 Definicje 
Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1. Projekcie – oznacza to Projekt „Postaw na rozwój – osiągnij sukces”, realizowany zgodnie z wnioskiem 
nr. RPDS.08.02.00-02-0010/18, wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami do wniosku. 

2. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę uczestnictwa w Projekcie 
3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Postaw na 

rozwój - osiągnij sukces” 
 

§ 2 Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem umowy jest udział w projekcie pt. „Postaw na rozwój - osiągnij sukces” realizowanego w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 „Wsparcie osób poszukujących 
pracy”, nr. RPDS.08.02.00-02-0010/18 

2. Udział w projekcie jest dla Uczestników projektu bezpłatny. 
3. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie. 
 

§ 3 Prawa i obowiązki Projektodawcy 
Projektodawca w wykonaniu Umowy zobowiązuje się do: 

1. udzielenia Uczestnikowi projektu wsparcia, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, 
Regulaminem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

2. zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej wsparcie,  
3. wydania Uczestnikowi projektu stosownych zaświadczeń lub/i certyfikatu po ukończeniu wsparcia pod 

warunkiem wypełnienia przez Uczestnika projektu zobowiązań określonych niniejszą Umową i 
Regulaminem. 

 
§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa i 
zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki 
uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. Uczestnik projektu oświadcza, że wszystkie jego 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. 

3. Uczestnik projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z 
realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności 
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formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej projektu lub w 
mediach społecznościowych Projektu i innych materiałach oraz działaniach promocyjnych 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
a. udziału w pełnym cyklu projektu (przewidzianym dla danej grupy docelowej)  
b. przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Projektu, 
c. udostępniania po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy 

oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 
2014-2020. 

 
§ 5 Rozwiązanie Umowy uczestnictwa w projekcie 

1. Projektodawca może w każdej chwili rozwiązać Umowę uczestnictwa w projekcie z Uczestnikiem 
projektu w trybie natychmiastowym. 

2. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić, gdy Uczestnik projektu nie przestrzega 
§ 4 Umowy.  

3. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem 
uczestniczenia w projekcie.  

4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy, Projektodawca ma prawo do naliczenia 
Uczestnikowi projektu kary umownej w wysokości 15% kosztu realizacji wsparcia przypadającego na 
jednego Uczestnika projektu. Uczestnik projektu zobowiązany jest do dokonania zapłaty kary umownej 
na podstawie dokumentu wystawionego przez Projektodawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia go 
Uczestnikowi projektu. 

5. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika projektu w przypadku wstrzymania 
finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą.  

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Umowa uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być dokonywane w 

formie pisemnej. 
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń. 
5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w 

związku z realizacją Umowy. 
6. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 5. Strony ustalają zgodnie, 

że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Projektodawcy. 

7. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Projektodawcy, w oparciu o odpowiednie 
reguły i zasady wynikające z Programu RPOWD, a także odpowiednie przepisy prawa krajowego i 
unijnego. 

8. Umowa zostaje zawarta do czasu zakończenia wszystkich etapów wsparcia oraz wywiązania się przez 
obie strony z wszystkich zobowiązań wobec Projektodawcy, określonych w niniejszej Umowie oraz 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
10. Wszelkie zmiany Umowy o uczestnictwo w projekcie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………… 
Prokurent                                                                                                                         Podpis Uczestnika Projektu      
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o.o. 
 


