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UMOWA NR ….. 
Uczestnictwa w projekcie pt. „Od stażu do zatrudnienia” 

W ramach działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 

7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

zatrudnienia. 

zawarta w dniu …………. r. 
w Katowicach pomiędzy: 

 
 
Śląską Akademią Nauki i Rozwoju 
ul. Narutowicza 7a/3,  
40-850 Katowice 
Reprezentowanym przez: 

Panią Mirelą Jeleń 

Zwaną dalej Beneficjentem 

 

a 

 

Panem/Panią……. 
Zamieszkałym ul. ….. 
Numer PESEL: …… 

Zwanym (ą) dalej Uczestnikiem Projektu. 

 

 

Strony uzgodniły, co następuje: 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w Projekcie pt. „Od stażu  

do zatrudnienia”. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas udziału Uczestnika w projekcie, tj. na okres określony 

w §2 pkt.2 

3. Biuro Projektu mieści się na ul. Narutowicza 7a/3 40-850 Katowice, tel. 790-382-587 

lub 32-250-07-60 

§2 
 

1. Uczestnik weźmie udział w Projekcie „Od stażu do zatrudnienia” 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017. do dnia 31.08.2019 r.  

3. Przez udział w projekcie rozumie się ścieżkę wsparcia określoną w regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

4. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia 

wsparcia (rozpoczęcie szkolenia). 
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5. Uczestnik Projektu został poinformowany, że Projekt jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuje się  

 

do udzielenia informacji niezbędnych dla celów monitoringu i ewaluacji w trakcie i po 

zakończeniu udziału w Projekcie. 

 

6. Każdy Uczestnik weźmie udział w: 

a) Diagnoza potrzeb oraz pomoc w opracowaniu IPD 

b) Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa 

c) Wsparcie pośrednika pracy przez cały okres realizacji projektu i pomoc  

w znalezieniu zatrudnienia  

d) Organizacja stażu 

 

7. Za staż zawodowy określony w podpunkcie 6d Uczestnikowi Projektu przysługuje 5 

miesięczne stypendium stażowe w wysokości 1 850,00  zł brutto/miesiąc 

 

§3 
1. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych  

w niniejszej umowie oraz zgodnie z Regulaminem udziału w Projekcie. 

2. Regulamin udziału w Projekcie dostępny jest m.in. w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej projektu www.sanir.pl 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest znać i stosować się do postanowień Regulaminu, 

o którym mowa powyżej. 

4. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 

karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie w  tym również odpowiedzialności 

dotyczącej wyrejestrowania się z PUP jeżeli dotyczy.  

 
§4 

1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej umowy przez Uczestnika 

lub naruszenie obowiązków, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie, Beneficjent ma prawo żądania kary umownej w wysokości równej 

kosztom udziału Uczestnika w projekcie. 

2. Warunki rezygnacji i skreślenia uczestnika z udziału w projekcie zostały określone  

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

§5 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jeśli wniosek o zmianę umowy pochodzi od Uczestnika Projektu zobowiązuje się on 

do przedstawienia tego wniosku Realizatorowi Projektu nie później niż w terminie 30 

dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie. 

4. Zasada o której mowa w ust. 3 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu,  

o którym mowa w ust. 3 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu  

i zostanie zaakceptowane przez Realizatora Projektu. 
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5. Wszystkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają 

rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

7. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 

 

 

 

 

 

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

 
Podpis uczestnika/czki projektu  Podpis osoby upoważnionej do  

podpisania   umowy ze strony 
Beneficjenta 

 

 

 

 


