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UMOWA 

uczestnictwa w projekcie „Klucz do sukcesu” 

zawarta w dniu ……………………………….……... w ……………………………………………… 

pomiędzy następującymi Stronami: 

Cityschool s.c. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski, Al. Jerozolimskie 44/1029, 00-024 Warszawa, NIP: 

951-11-74-243, REGON: 011643502 

Reprezentowaną przez Dyrektora – Pawła Kędzierskiego 

zwanym dalej Projektodawcą,  

a  

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……..……………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Beneficjentem 

Zważywszy, że: 

CITYSCHOOL s.c. realizuje projekt: „Klucz do sukcesu” w ramach działania 9.6. Upowszechnienie 

uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych 

w zakresie ICT i znajomości języków obcych, wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Projektów Unijnych (Instytucją Pośredniczącą). 

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 

§1 

 Beneficjent oświadcza, iż przystępując do projektu spełnia wszystkie wymagane kryteria: 
a) jest osobą zamieszkałą na terenie województwa mazowieckiego; 
b) jest osobą w wieku 18-64 lata; 
c) jest osobą pracującą lub bezrobotną; 
d) uczestniczy w szkoleniach i kursach z własnej inicjatywy; 
e) jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim lub umiarkowanym i posiada stosowne 

orzeczenie potwierdzające ten fakt, 
 

§2 
 
Całkowity koszt Projektu w przeliczeniu na jednego Uczestnika wynosi 1868,24 zł (słownie: tysiąc 
osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 24/100). Beneficjent zobowiązuje się wnieść wkład własny 
w wysokości: 0 zł (słownie: zero zł). 
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§3 
 

1. Projektodawca w ramach zawartej umowy zapewnia Beneficjentowi w szczególności: 
a) Kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, 
b) 120 godzin lekcyjnych szkolenia komputerowego (ICT) 
c) Bezpłatne przystąpienie do egzaminu certyfikującego (zgodny ze standardem ECDL Core) 
d) Materiały szkoleniowe, 
e) Odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć, 

 
2. Godziny wymienione w § 3 ust. 1 to godziny lekcyjne, których czas trwania wynosi 45 minut.     

§4 

Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia do Projektodawcy, przed rozpoczęciem pierwszych 
zajęć następujących dokumentów stanowiących warunek uczestnictwa w Projekcie: 

a) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów 
uczestnictwa w Projekcie    

b) Kwestionariusza zawierającego dane osobowe Uczestnika 
c) Zaświadczenia wystawionego przez Pracodawcę potwierdzającego zatrudnienie 
d) Zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające stopień lekki lub 

umiarkowany 
e) Test kwalifikujący ze znajomości ICT 
f) Ankietę motywacyjną 
g) Oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie 

przewidzianym przez wytyczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

§5 

1. Beneficjent oświadcza, iż został poinformowany, że jest zobowiązany do: 
a) obecności na co najmniej 80% godzin wszystkich zajęć objętych programem Projektu, 
b) podpisywania list obecności na zajęciach i potwierdzaniu odbioru materiałów szkoleniowych 
c) wypełniania testów, ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu, 
d) uczestnictwa w testach wewnętrznych w trakcie szkoleń mających na celu bieżące 

monitorowanie poziomu wiedzy 
e) uczestnictwa po zakończeniu szkoleń w egzaminie mającym na celu uzyskanie certyfikatu 

potwierdzającego kompetencje z zakresu obsługi komputera. 

2. W przypadku przekroczenia dozwolonego progu 20% nieobecności Beneficjenta na zajęciach, 

niedopełnienia przez niego warunków uczestnictwa w Projekcie z przyczyn niezależnych od 

Projektodawcy lub nie wywiązania się z zapisów pkt 1 niniejszego paragrafu, co może 

poskutkować nierozliczeniem przez Instytucję Pośredniczącą kosztu uczestnictwa w Projekcie, 

Beneficjent będzie zobowiązany do uzupełnienia wpłaty kwoty stanowiącej całkowity koszt 

Projektu na jedną osobę, o której mowa w § 2.  

3. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Projekcie, Beneficjent jest zobowiązany 

do wpłaty kwoty stanowiącej całkowity koszt Projektu na jedną osobę, o której mowa 

w § 2. 

4. Beneficjent nie jest zobowiązany do wpłaty kwoty, o której mowa w § 2 w sytuacji, gdy 

nieobecność spowodowana jest problemami zdrowotnymi poświadczonymi zwolnieniem 

lekarskim.  



 

 
 

 

3 
Projekt „Klucz do sukcesu” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§6 

Beneficjent został poinformowany o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

§7 

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

§9 

Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia Projektu przez Projektodawcę.  

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania podpisanej umowy do Projektodawcy, 
przed rozpoczęciem Projektu. 

 

 

Beneficjent       Projektodawca 
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