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Załącznik nr 14 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I 
KWALIFIKACJI” 
 

UMOWA UCZESTNICTWA nr KPCKIK/2022/___________ 
W PROJEKCIE RPKP.10.04.02-04-0005/20 I  

TYTUŁ PROJEKTU  
„KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI”   

 

 

realizowany w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 

RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz 

rynku pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

zawarta w dniu …………………………..  w Toruniu,  

pomiędzy: 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO, Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski, 

Numer Regon 690718935, Numer NIP 8181528535 - zwanym dalej Beneficjentem Projektu, 

reprezentowaną przez: Damiana Żuczek – Prezesa Zarządu, z upoważnienia Monikę Mielewczyk - 

Kierownika Projektu 

a 
Panią/Panem* …………………………………………………………………………………….…………………  

zamieszkałą/ym:……………………………………………………………………….…………………………….    
 

PESEL 
 

zwaną/ym dalej w treści umowy Uczestnikiem/czką Projektu. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO oświadcza, że jest Wnioskodawcą 

Projektu: „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” o numerze: 

RPKP.10.04.02-04-0005/20. Projekt realizowany jest w ramach RPKP Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 

RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, 

Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest okresie zgodnym ze wskazanym w aktualnie obowiązującym wniosku 

o dofinansowanie Projektu i/lub Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-

POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI”. 

3. Udział Uczestnika/czki w Projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zapisów § 2 pkt. 3 i § 5. 
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4. Beneficjent Projektu oświadcza, że zakwalifikował Uczestnika/czkę do udziału w Projekcie. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział, w ramach Projektu, przez Uczestnika/czkę Projektu 

w poniżej wskazanym jednym kursie wraz z egzaminem (dopasowanym do potrzeb Uczestnika/czki na 

podstawie analizy potrzeb szkoleniowych w oparciu o kwestionariusz posiadanych kwalifikacji 

i indywidualnych potrzeb w zakresie edukacji, dofinansowanym w 90% wartości kursu/szkolenia 

i egzaminu. 

  Scrum Master dla 48 osób (wartość kursu (w.k.) 3022,33 zł, wkład własny (w.w.) 302,24 zł, 

czas trwania 16 h, 8h*2dni) 

 AgilePM dla 180 osób (w.k. 2771,67 zł, w.w. 277,17 zł, czas trwania 16 h, 8h*2dni) 

 programowanie aplikacji WEB dla 180 osób (w.k. 3462,5 zł,  w.w. 346,25 zł, czas trwania 40 h, 

8h*5dni)    

 Grafik komputerowy dla 19 osób (w.k. 4675 zł,  w.w. 467,50 zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni) 

 operator maszyn CNC dla 56 osób (w.k. 3100 zł,  w.w. 310,00 zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni) 

 programowanie Android dla 176 osób (w.k. 3462,5 zł, w.w. 346,25 zł, czas trwania 40 h, 

8h*5dni) 

 programowanie aplikacji iOS dla 160 osób (w.k. 3462,5 zł, w.w. 346,25 zł, czas trwania 40 h, 

8h*5dni) 

 Specjalista ds. Sprzedaży dla 16 osób (w.k. 1270,5 zł, w.w. 127,05 zł, czas trwania 56 h, 

8h*7dni) 

 Przedstawiciel Handlowy dla 160 osób (w.k. 1670,5 zł, w.w. 167,05 zł, czas trwania 56 h, 

8h*7dni) 

 Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera dla 192 osób (w.k. 2060 

zł, w.w. 206,00 zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni) 

 Pracownik Biurowy z Elementami Grafiki Komputerowej dla 160 osób (w.k. 2100 zł w.w. 210,00 

zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni) 

 Barman dla 160 osób (w.k. 2155 zł w.w. 215,50 zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni) 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w miejscach i terminach oraz wg harmonogramu przypisanego dla 

danej grupy, który zostanie przekazany do informacji po ustaleniu z Uczestnikami/czkami.  

3. Wartość przedmiotu niniejszej umowy jest zgodny ze wskazanym § 2 dla danego kursu, 

w którym będzie brał udział Uczestnika/czka Projektu. 

4. Od Uczestnika/czki Projektu pobierana jest opłata stanowiąca wkład wnoszony do Projektu. Wkład 

własny od Uczestnika/czki Projektu uznawany jest za koszt jego/jej udziału w Projekcie i dla przedmiotu 

niniejszej umowy opłata stanowiąca wkład własny za udział w kursie wraz z egzaminem jest zgodny ze 
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wskazanym § 2 dla danego kursu, w którym będzie brał udział Uczestnika/czka Projektu i 

wynosi...........................zł. 

5. Wkład wnoszony jest przez Uczestnika/czkę na wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby 

Projektu, w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. (Liczy się data zaksięgowania 

środków na koncie).  

a) Numer rachunku: 73 1140 1225 0000 5356 0700 2016 - mBank  

b) Tytuł przelewu:   

„Wkład własny (imię i nazwisko Uczestnika/czki) za udział w Projekcie „KUJAWSKO-

POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” 

c) Odbiorca przelewu:  

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO Sielec 1A, 39-120 Sędziszów 

Małopolski. 

 

§ 3 

Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika/czki wsparcia w ramach Projektu 

1. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I 

KWALIFIKACJI”, spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z brzmieniem niniejszej 

Umowy i składając podpis pod Umową akceptuje warunki niniejszej Umowy i Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I 

KWALIFIKACJI” oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jednocześnie Uczestnik/czka oświadcza, 

że nie zrezygnuje z udziału w Projekcie, jeżeli nie wystąpią przesłanki niezależne od niego/niej. 

2. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że: wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie, uczestniczy 

w Projekcie z własnej inicjatywy, spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału 

w Projekcie wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa 

w § 1 pkt. 2 niniejszej umowy, w szczególności jest osobą powyżej 18 roku życia, z własnej 

inicjatywy chcącą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje 

i umiejętności, należącą do grup defaworyzowanych1, uczącą się lub pracującą lub 

zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego (zgodnie z Art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „Miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”).  

3. Podpisanie niniejszej Umowy przez Uczestnika/czkę Projektu oznacza rozpoczęcie udziału we wsparciu 

w Projekcie, będącym przedmiotem umowy. 

4. Uczestnik/czka Projektu w czasie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do: 

a) wniesienia wkładu własnego, o którym mowa w § 2 pkt 4 niniejszej umowy, 

                                                                 
1
 czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich 

kwalifikacjach i os. powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami. 
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b) regularnego uczestnictwa we wsparciu, (w co najmniej 80% czasu wsparcia przewidzianego dla 

Uczestnika/czki będącego przedmiotem niniejszej umowy), punktualnego i aktywnego uczestnictwa 

w każdym działaniu będącym przedmiotem umowy przewidzianym dla Uczestnika/czki Projektu, 

c) potwierdzania swojego uczestnictwa w działaniach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu 

każdorazowo na listach obecności, 

d) uczestniczenia w procesie monitoringu i ewaluacji m.in. poprzez wypełnianie ankiet 

monitoringowych i ewaluacyjnych dotyczących projektu, 

e) przekazania Beneficjentowi Projektu, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie, 

informacji na temat sytuacji Uczestnika/czki Projektu  i informacji dotyczących uzyskanych, 

w wyniku uczestnictwa w Projekcie, uprawnień, kompetencji, kwalifikacji (ksero dokumentu 

potwierdzającego), 

f) natychmiastowego, pisemnego informowania Beneficjenta Projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika/czki 

w Projekcie, 

g) w przypadku  rezygnacji  z uczestnictwa w Projekcie zgłoszenia tego  faktu Beneficjentowi Projektu 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

h) zapoznawania się, na bieżąco, z aktualnymi wersjami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” oraz 

przestrzeganie zapisów jego aktualnych wersji. 

5. Uczestnik/czka potwierdza, że dane przez niego/nią podane, na etapie rekrutacji do Projektu i do 

dnia podpisania niniejszej umowy, we wszystkich dokumentach przedkładanych Beneficjentowi 

Projektu, są prawdziwe i aktualne, jednocześnie oświadcza, że został/a poinformowany/a 

o odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy i zobowiązuje się do bezzwłocznego 

informowania Beneficjent Projektu o każdej ich zmianie w okresie uczestnictwa w Projekcie i do 

4 tygodni od daty zakończenia udziału w Projekcie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

umowie i innych dokumentach, przez Beneficjenta projektu, w celach prawidłowej realizacji projektu, 

w tym wykorzystania wizerunku w celach realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

aktami prawa. 

 

§ 4 

Zobowiązania Beneficjenta Projektu 

1. Beneficjent Projektu udzieli Uczestnikowi/czce Projektu wsparcia określone w § 2 pkt. 1 niniejszej 

umowy, na które Uczestnik/czka został/a zakwalifikowany/a. 

2. Beneficjent Projektu przeprowadzi wsparcie określone w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy zgodnie 

z harmonogramem, niniejszą Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Beneficjent Projektu zapewnieni zaplecze lokalowe, techniczne, kadrowe oraz materiały niezbędne do 

udzielenia wsparcia określonego w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy. 
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4. Beneficjent Projektu zapewnieni możliwości przystąpienia, do niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy egzaminów, pod warunkiem przestrzegania przez Uczestnika/czkę zapisów § 3 

niniejszej umowy. 

5. Po pozytywnym wyniku egzaminu Uczestnik/czka Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte 

kwalifikacje i/lub kompetencje, pod warunkiem przestrzegania przez Uczestnika/czkę zapisów § 3 

niniejszej umowy. 

6. Beneficjent Projektu będzie informował Uczestnika/czkę Projektu o wszelkich zmianach w programie 

oraz terminach realizacji przedmiotu umowy telefonicznie bądź mailowo oraz wyznaczał dodatkowe 

terminy wsparcia będącego przedmiotem umowy, w przypadku, gdy z powodu choroby trenera lub 

innych zdarzeń losowych nie będą mogły odbyć się w terminie zgodnym z zaplanowanym. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Uczestnik/czka może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu: 

a) przekroczenia 20% nieobecności we wsparciu będącym przedmiotem umowy (niezależnie od 

powodów nieobecności), 

b) niewniesienia wkładu własnego, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej umowy, 

c) rażącego naruszenia norm społecznych, 

d) przedkładania Beneficjentowi Projektu dokumentów stanowiących dokumentację Projektu z 

nieprawdziwymi danymi i informacjami. 

Powyższe wykluczenia będą traktowane, jako nieukończenie wsparcia w ramach Projektu z winy 

Uczestnika/czki projektu. 

2. W przypadku gdy Uczestnik/czka projektu z własnej winy nie ukończy wsparcia w ramach Projektu 

będącego przedmiotem niniejszej umowy, Beneficjent Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę 

Projektu do pokrycia 100 % kosztu swojego uczestnictwa w projekcie określonego w § 2 pkt 3 

niniejszej umowy, jako wartość przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Zapłata kosztów określonych w § 5 pkt 2 na wniosek Uczestnika/czki projektu może zostać przez 

Beneficjenta Projektu obniżona lub też anulowana. Zasadność przyczyn obniżenia lub anulowania 

zapłaty kosztów Beneficjent Projektu rozpatruje każdorazowo indywidualnie, kierując się w 

szczególności założeniami określonymi w Projekcie. 

 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w formie pisemnego oświadczenia z 

zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z powodów niezależnych od 

Uczestnika/czki uniemożliwiających mu/jej dalszy udział w Projekcie. 

2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie (tj. z przyczyn zależnych od 

Uczestnika/czki Projektu), Beneficjent Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu do pokrycia 
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100 % kosztu swojego uczestnictwa w projekcie określonego w § 2 pkt 3 niniejszej umowy, jako 

wartość przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Beneficjent Projektu ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku: 

a) rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu określonego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, 

b) przedłożenia przez Uczestnika/czkę Projektu Beneficjentowi Projektu dokumentów stanowiących 

dokumentację Projektu z nieprawdziwymi danymi i informacjami, 

c) rażącego naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I 

KWALIFIKACJI” lub działania na szkodę Beneficjenta Projektu. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 6, pkt. 3 b, c niniejszej umowy, 

Uczestnik/czka Projektu będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Beneficjenta Projektu 100 

% kosztu swojego uczestnictwa w projekcie określonego w § 2 pkt 3 niniejszej umowy, jako wartość 

przedmiotu niniejszej umowy. Kara umowna będzie płatna na podstawie pisemnego wezwania do 

zapłaty przekazanego przez Beneficjenta Projektu Uczestnikowi/czce Projektu, w terminie i na rachunek 

wskazany w wezwaniu. 

5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 3 niniejszej umowy, skuteczne jest od dnia doręczenia 

Uczestnikowi/czce 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, pkt. 3 niniejszej umowy 

Uczestnikowi/czce Projektu zostanie zwrócony wniesiony wkład własny. 

7. Uczestnik/czka Projektu, podpisując niniejszą Umowę, rozumie i zgadza się, iż w przypadku, o którym 

mowa w § 6, pkt 3 niniejszej umowy, nie będzie sobie rościł prawa do odszkodowania finansowego ani 

do dokończenia kursu na koszt Beneficjenta Projektu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu, który każdorazowo jest zgodny z aktualnie 

obowiązującym wnioskiem o dofinasowanie projektu, który na dzień podpisania niniejszej umowy to 

2023-06-30 (data ta może ulec zmianie, zmiana okresu realizacji projektu nie wymaga aneksowania 

umowy). 

2. Uczestnik/czka kończy udział w Projekcie z chwilą otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdanie 

egzaminu. W przypadku Uczestnika/czki, który/a nie zdał/a egzaminu – momentem zakończenia 

udziału w Projekcie jest otrzymanie przez Beneficjenta Projektu informacji na temat negatywnego 

wyniku egzaminu. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do skierowania Uczestnika/czki, który/a 

uzyskał/a wynik negatywny z egzaminu, na egzamin poprawkowy. 

3. Beneficjent Projektu oraz Uczestnik/czka Projektu umowy zobowiązują się do niezwłocznego 

zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń. 

4. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Beneficjenta Projektu w oparciu 

o odpowiednie wytyczne, oraz przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. 
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5. Beneficjent Projektu oraz Uczestnik/czka Projektu zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania 

wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku 

niemożności rozstrzygnięcia sporu w polubownym, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu 

Powszechnego właściwego dla siedziby Beneficjenta Projektu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie wytyczne 

oraz przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. 

7. Wszelkie zmiany umowy, nieokreślone umową, wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” następują 

automatycznie z chwilą zmiany w/w. Regulaminu i nie wymagają składania przez Beneficjenta Projektu 

oraz Uczestnika/czkę Projektu oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 (jednym) dla Beneficjenta Projektu oraz Uczestnika/czki Projektu. 

 

z up. Monika Mielewczyk 

KIEROWNIK PROJEKTU 

 

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

        Beneficjent Projektu                                                                Uczestnik/czka Projektu 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I 
KWALIFIKACJI”. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami – stanowiący jednocześnie zał. do Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” w tym: 

a) Deklaracja uczestnictwa - załącznik obligatoryjny  (zał. 2) 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu - załącznik obligatoryjny (zał. 3) 

c) Oświadczenie dla osoby pracującej - (jeżeli dotyczy) (zał. 4) 

d) Oświadczenie dla osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w PUP, zarejestrowanej w PUP - (jeżeli 
dotyczy) (zał. 5) 

e) Oświadczenie dla osoby uczącej się - (jeżeli dotyczy) (zał. 6) 

f) Oświadczenie dla osoby niepracującej powyżej 65 roku życia (jeżeli dotyczy) (zał. 7) 

g) Kwestionariusz/test badający posiadanie luki kompetencyjnej i największe potrzeby w dostępie do 
edukacji – obligatoryjnie (zał. 8) 

h) Osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (należy przedłożyć odpowiedni dokument 
potwierdzający: miejsce pobierania nauki lub miejsce pracy lub miejsce zamieszkania) – załącznik 
obligatoryjny 

i) Oświadczenie dla osoby zamieszkującej (jeżeli dotyczy) (zał. 9) 

j) Osoby z niepełnosprawnościami – kopia orzeczenia lekarskiego (jeżeli dotyczy) 

k) Osoby zarejestrowane w PUP – zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy) 

l) Osoby pracujące – zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy) 

m) Osoby uczące się - zaświadczenie o pobieraniu nauki z placówki, w której uczestnik pobiera 
naukę/kształci się (jeżeli dotyczy) 

3. Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie (wzór) – „KUJAWSKO-
POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI”. 

 


