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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Priorytet III PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

zawarta w Katowice w dniu …………..pomiędzy: 

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września 

1939 nr 3, 40-659 Katowice, NIP 9540007281, REGON 272199522 

Zwana dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: 

1. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego – Rektora 

2. mgr Alicję Polok - Dyrektora Administracyjnego  

 

a Panem/Panią………………………………….………..………………..……………………, 

…………………………………………….ul…………..………………………………………

……………………., PESEL ………………………… 

Zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pn.:  

„GWSH – szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Beneficjent i Uczestnik Projektu, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie: 

a) nieodpłatnych usług szkoleniowych dotyczących zagadnień związanych  

z podniesieniem kompetencji niezbędnych na rynku pracy określonych w ust. 2 

niniejszego paragrafu, 

b) nieodpłatnych jednodniowych wizyt studyjnych z ekspertem w miejscu pracy. 

2. Wsparcie dla Uczestnika Projektu obejmuje: 

a). wsparcie podstawowe: 
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I. certyfikowany kurs coachingu, 

II. kurs przedsiębiorczości w formie distance learning, 

III. warsztat/zadania praktyczne dla studentów Change Your Mind, 

IV. jednodniowe wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców w miejscach takich 

jak: domy pomocy społecznej, przedszkola, fundacje, szpitale kliniczne, itp.), 

b). wsparcie uzupełniające (Uczestnik Projektu wybiera jeden z poniższych, poprzez 

zaznaczenie znakiem „X”): 

I. kurs doradztwa zawodowego, 

II. kurs mediatora rodzinnego, 

III. kurs opiekuna osoby starszej z elementami gerontopedagogiki. 

3. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowe na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie projektu, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.  

 

§ 2 

Wsparcie – postanowienia szczegółowe 

1. Wsparcie szkoleniowe nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. 

2. Liczba godzin usług szkoleniowych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu 

potwierdzana jest jego podpisem złożonym w dniu korzystania z usługi na liście 

obecności.  

3. Udział Uczestnika Projektu we wsparciu szkoleniowym, w pełnym zakresie i w czasie 

określonym przez Beneficjenta, potwierdzony zgodnie z ust. 2, a także uzyskanie 

pozytywnych wyników z egzaminów końcowych jest podstawowym warunkiem uzyskania 

zaświadczeń/certyfikatów ukończenia kursów. 

4. Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia danego kursu Uczestnik Projektu zobowiązany 

jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem, a także uzyskania 

pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych. 

 

§ 3 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do: 

a) nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach, 

b) uzyskania kodu dostępu do platformy z filmami szkoleniowymi, 

c) uzyskania kompletu kart Change Your Mind 

d) otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz 

wyżywienia podczas wizyty studyjnej,  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania zasad realizacji Projektu określonych w niniejszej umowie oraz 

Regulaminie Projektu, 

b) regularnego uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu, 

c) rzetelnego wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet ewaluacyjnych oraz innych 

niezbędnych dokumentów, 

d) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności. 
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3. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: 

a) rezygnacja zgłoszona została pisemnie do Biura Projektu najpóźniej 1 miesiąc przed 

rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia szkoleniowo-doradczego bez 

podania przyczyny,  

b) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi 

(przewlekła choroba, zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania, 

konieczność opieki nad osobą zależną, itp.). Uczestnik jest zobowiązany do złożenia 

pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn 

powodujących konieczność rezygnacji. Powody rezygnacji uczestnika z udziału w 

projekcie podlegają ocenie Beneficjenta.  

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania lub 

14 dni przed, Uczestnik Projektu zostanie zobowiązany do wyrównania kosztów, którymi 

może z tego powodu zostać obciążony Beneficjent przez Instytucję Pośredniczącą 

(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), jako Stronę finansującą wsparcie udzielane 

w ramach projektu „GWSH-szansą na przyszłość”. 

 

§ 4 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone 

na rzecz osoby trzeciej.  

3. Beneficjent ma prawo odstąpić od realizacji programu, jeśli zostanie wstrzymane lub 

przerwane dofinansowanie Projektu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.  
 

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę jedynie po wcześniejszej konsultacji 

z Beneficjentem zgodnie z § 3 ust. 3, w pozostałych przypadkach ma zastosowanie § 3 ust. 

4. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 

wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach, kiedy: 

a) opuści, bez usprawiedliwienia, więcej niż 20% godzin szkoleniowych, 

b) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań określonych 

niniejszą Umową i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia 

lub nie przedstawi w okresie 7 dni stosownych wyjaśnień, 

c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia/zaświadczenia w celu uzyskania 

wsparcia, 

d) Uczestnik przerwie udział w projekcie bez zachowania trybu określonego w § 3 ust. 

3. 
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3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik Projektu traci prawo korzystania 

z dalszego wsparcia. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Beneficjenta Umowy, w trybie określonym w ust. 2 

niniejszego paragrafu, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wyrównania kosztów, 

którymi może zostać obciążony Beneficjent przez Instytucję Pośredniczącą (Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju), jako stronę finansującą wsparcie w ramach projektu 

„GWSH-szansą na przyszłość”.  

 

§ 6 

Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją 

niniejszej Umowy  Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

4.   Umowę sporządzono w Katowicach, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących  

egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika Projektu.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony. 

 

§ 7 

Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona 

w formie elektronicznej z wyłączeniem oświadczeń składanych przez Uczestnika projektu 

zgodnie z § 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 i 2 oraz będzie się powoływała na numer niniejszej 

Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy e-mail: 

 

 

Do Beneficjenta: prk1@gwsh.pl  

 

Do Uczestnika Projektu: ……………………………………………………………………… 

 

 

Uczestnik Projektu      Beneficjent 

 

................................................................  ................................................................ 

         [czytelny podpis, data]                                 osoba upoważniona do podpisania umowy        

         [pieczątka, podpis, data] 

mailto:prk1@gwsh.pl

