UMOWA NR ........../7.1.3/15
dotycząca uczestnictwa w projekcie „TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z bezrobocia
dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia”
(RPSL.07.01.03-24-01DF/15)

zawarta dnia ……….....2017 r. pomiędzy:

CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW S.A. z siedzibą w Katowicach (40-163), przy Placu Sławika i Antalla
1, REGON 011205133, NIP 5291006428 reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Emilię
Jasiak – Kierownika ds. merytorycznych i rozliczeń finansowych
zwaną w dalszej części umowy „Organizatorem”

a

Panią/Panem ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
zam. ………………………………………………………………..
nr
PESEL
………………………………………………..
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr ..................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem”.

Wstęp
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku realizacji projektu nr RPSL.07.01.03-24-01DF/15
pt. „TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych
mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie
7.1.: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3.: Poprawa zdolności do
zatrudniania osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

§1
Warunki udziału w projekcie
1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w projekcie realizowanym w ramach projektu pt.
„TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych
mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia”.
2. Umowa zostaje zawarta na czas udziału Uczestnika w projekcie, tj. na okres realizacji wszystkich
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działań doradczo-szkoleniowych oraz stażu przewidzianych dla wsparcia Uczestnika, lecz nie
później niż do 31.03.2018 r., tj. daty zakończenia realizacji projektu.
3. Przez udział w projekcie rozumie się ścieżkę wsparcia określoną w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie, tj. udział w następujących działaniach:
 Obligatoryjnie:
a) Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach diagnozy potrzeb
(1 godzina) i Indywidualnego Planu Działania (3 godziny)
b) Indywidualne spotkania z psychologiem w ramach diagnozy potrzeb – 1 godzina
c) Poradnictwo zawodowe grupowe (3 dni po 5 godzin)
d) Indywidualne pośrednictwo pracy (wsparcie o charakterze ciągłym, średnio 2 godziny
wg potrzeb)
e) Kursy / szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do egzaminów
certyfikowanych – Uczestnik korzysta z min. 1 oferty z koszyka ofert szkoleniowych
zgodnie z dokonaną diagnozą potrzeb wynikającą z Indywidualnego Planu Działania
f) Staż zawodowy – 3 miesiące
 Fakultatywnie (dobrowolne, wg wskazań Indywidualnego Planu Działania, priorytetowo dla
kobiet i osób niepełnosprawnych):
a) Poradnictwo psychologiczne – warsztaty grupowe z psychologiem (3 spotkania po 5
godzin)
b) Indywidualne wsparcie psychologiczne (łącznie 200 godzin dla 144 uczestników,
wg potrzeb)
c) Szkolenia / kursy umiejętności miękkich (np. komunikacja, autoprezentacja)
§2
Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Prawa i obowiązki Uczestnika projektu, wynikające z realizacji projektu, zostały określone w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „TAKA SZANSA! – kompleksowy program
wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29
roku życia”.
2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
i zobowiązuje się przestrzegać zapisów w nim zawartych.
3. Warunki rezygnacji i skreślenia Uczestnika z udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
§3
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Prawa i obowiązki Organizatora projektu, wynikające z realizacji projektu, zostały określone w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „TAKA SZANSA! – kompleksowy program
wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29
roku życia”.
2. Organizator zobowiązuje się do:
 zapoznania Uczestnika z treścią programu szkolenia oraz harmonogramu realizacji szkolenia;
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należytego zorganizowania przewidzianych w projekcie form wsparcia dla Uczestnika,



sprawowania nadzoru nad odbywaniem szkolenia i stażu przez Uczestnika.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadkach:

przerwania przez Uczestnika odbywania szkolenia, stażu lub innej formy wsparcia;


rozwiązania umowy z instytucją szkoleniową z przyczyn leżących po stronie tej instytucji;



braku wymaganej liczby uczestników;



1.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach.

§4
Rozwiązanie, wygaśnięcie oraz zmiany umowy
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego rozpoczęciem Uczestnik
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora osobiście,
pisemnie lub elektronicznie (e-mail).

2.

Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa wyłącznie w przypadku podjęcia zatrudnienia
przez Uczestnika lub z przyczyn niezależnych od Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji, a w przypadku podjęcia
zatrudnienia dodatkowo zaświadczenia z zakładu pracy, w którym podjął zatrudnienie, nie
później niż w ciągu 5 dni od dnia rezygnacji z udziału w Projekcie.

3.

Przyczyny niezależne od Uczestnika, o których mowa w ust. 2 mogą wynikać wyłącznie
z przyczyn zdrowotnych (przewlekła choroba) lub działania siły wyższej, muszą być
udokumentowane (potwierdzone) i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie
rozpoczęcia udziału w Projekcie.

4.

W przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie w trakcie jego trwania lub
niewywiązania się przez Uczestnika z warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie Organizatorowi przysługiwało będzie prawo do dochodzenia od
Uczestnika zwrotu kwoty odpowiadającej równowartości kosztów poniesionych przez
Organizatora tytułem zrealizowanego dla Uczestnika wsparcia. Decyzja o zwrocie kosztów będzie
podejmowana po rozpatrzeniu okoliczności rezygnacji z udziału.

5.

Organizator ma prawo do dochodzenia zwrotu kwoty, o której mowa w § 4 pkt. 4 na drodze
postępowania sądowego.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez niego zapisów Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie,
niniejszej umowy oraz zasad współżycia społecznego stosując sankcje wymienione w § 4 pkt. 4.

7.

Umowa niniejsza wygasa w przypadku:


rozwiązania jej przez jedną ze Stron,



spełnienia przez Strony wszystkich postanowień umowy.
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§5
Postanowienia końcowe
1. Rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod
orzecznictwo sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
a) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
b) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne w tym posiłkowo odpowiednie
postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy Prawa
Europejskiego i Prawa Krajowego.
c) Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej Stron.

………………………………………
podpis Uczestnika projektu

………………………………………
podpis Organizatora projektu
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a deklaruję dobrowolny udział w projekcie pt. „TAKA SZANSA! –
kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa
śląskiego po 29 roku życia” o nr RPSL.07.01.03-24-01DF/15 współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie
7.1.: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3.: Poprawa zdolności do
zatrudniania osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanym przez Centrum Kreowania Liderów S.A. z
siedzibą w Katowicach.

…..………………………………………
Miejscowość i data

………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu: pt. „TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z
bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia” o nr
RPSL.07.01.03-24-01DF/15 oświadczam, iż w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie
spełniam warunki kwalifikowalności uczestnika projektu określone w Regulaminie rekrutacji i
Uczestnictwa w projekcie, tj.:
a) ukończyłam/-em 30 lat
b) zamieszkuję (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego,
c) jestem osobą bezrobotną (zarejestrowaną / niezarejestrowaną1 w Urzędzie Pracy), tj. osobą
pozostająca bez pracy, gotową i zdolną do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia,
d) posiadam wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie na poziomie
ponadgimnazjalnym.
Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym nie uległy zmianie oraz
że dane te są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać
weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych
rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
Oświadczam, że na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych zostałem poinformowany o
możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, rozumiem i
akceptuję jego treść i warunki udziału w projekcie w nim określone.

…..………………………………………
Miejscowość i data
1

………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika projektu

Niepotrzebne skreślić
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ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Zobowiązuje się w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie „TAKA SZANSA!
– kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców
województwa śląskiego po 29 roku życia” o nr RPSL.07.01.03-24-01DF/15, przekazać
Realizatorowi projektu – Centrum Kreowania Liderów S.A., informacji i danych (w postaci
wypełnionej ankiety) dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w
projekcie, tj.






statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu,
podjęcia kształcenia lub szkolenia,
uzyskania kwalifikacji,
podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia umowy).

2. Zobowiązuję się w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie „TAKA SZANSA! –
kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców
województwa śląskiego po 29 roku życia” o nr RPSL.07.01.03-24-01DF/15, przekazać
Realizatorowi projektu – Centrum Kreowania Liderów S.A. danych oraz dokumentów dotyczących
mojej sytuacji na rynku pracy (jeśli dotyczy), tj.:






umowy o pracę zawartej na okres min. 3 m-cy, co najmniej na ½ etatu, lub
umowy cywilnoprawnej o terminie realizacji min. 3 m-ce oraz o wartości co najmniej równej
wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia2,
o (w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy,
wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę), lub
zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej wraz z dowodem opłaconych
składek ZUS,
pisemne oświadczenie o braku zaistnienia sytuacji określonych w pkt. a-c .

...................................................
Miejscowość i data

...................................................
Czytelny podpis Uczestnika projektu

2

Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta
na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy (np. wartość umowy
zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pt. „TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z
bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w
projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach projektu;
4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL na
lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.
1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn.
zm.);
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach 40-163, Plac Sławika i Antalla 1 oraz
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podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu na podstawie
odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta;
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem**;
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem**;
10.Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta;
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
Miejscowość i data

………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika projektu
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pt. „TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z
bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia” o nr
RPSL.07.01.03-24-01DF/15 oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku
przerwania przeze mnie udziału w ww. projekcie, bez podania konkretnej, uzasadnionej, ode mnie
niezależnej i udokumentowanej przyczyny, mogę zostać pociągnięty przez Organizatora projektu –
Centrum Kreowania Liderów S.A. do zwrotu całego (dotychczas poniesionego) kosztu mojego udziału
w projekcie.
W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, tj. dobrowolnego przerwania przeze mnie udziału w ww.
projekcie przed dokończeniem realizacji całej przewidzianej dla mnie ścieżki wsparcia, z przyczyn
innych niż udokumentowane podjęcie pracy lub udokumentowanych przyczyn losowych,
uniemożliwiających moją kontynuację udziału w projekcie i niezależnych ode mnie, zobowiązuję się
do zwrotu całości kosztów poniesionych przez Organizatora projektu w związku z dotychczasowym
moim udziałem w projekcie.

…..………………………………………
Miejscowość i data

………………………….……………………………
Czytelny podpis Uczestnika projektu
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