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UMOWA 

 
uczestnictwa w projekcie „Zaktywizowany=Zatrudniony” 

 
 

zawarta w dniu …………………… 2020 r. w …………………….. pomiędzy: 

 

Semius Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-695), ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, NIP: 

7010222958, REGON: 142259417, reprezentowaną przez koordynatora projektu – Jakuba Wicherskiego, 

zwaną dalej Projektodawcą,  

 

a 

 

Imię i nazwisko:  ......................................................  .................................................................................  

Adres zamieszkania:  ...............................................  .................................................................................  

PESEL: ......................................................................  .................................................................................  

zwanym dalej Uczestnikiem projektu 

 
Zważywszy, że: 

Semius Sp. z.o.o. realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt pt. 
„Zaktywizowany=Zatrudniony” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020; w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19, ogłoszonego w 

ramach 8 Osi Zatrudnienie, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, strony postanawiają zawrzeć 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż przystępując do projektu spełnia wszystkie wymagane kryteria: 

a) zamieszkuje w rozumieniu KC (zamieszkiwanie w danej miejscowości z zamiarem stałego 

pobytu) obszar województwa łódzkiego. 

b) jest osobą w wieku 30 lat i więcej; 

c) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo; 

d) należy do jednej z poniższych grup: 

• kobiety; 

• osoby długotrwale bezrobotne; 

• osoby w wieku 50 lat i więcej; 

• osoby niepełnosprawne; 

• osoby o niskich kwalifikacjach. 

• osoby zamieszkałe na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze tj. (Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska Wola, 

Ozorków, Kutno). 
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• Osoby zamieszkałe na terenie powiatów województwa łódzkiego, w których 

wysokość stopy bezrobocia jest wyższa niż wysokość stopy bezrobocia dla całego 

Województwa Łódzkiego, tj. (powiat kutnowski, powiat łaski, powiat łęczycki, 

powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, 

powiat tomaszewski, powiat wieluński, powiat zduńskowolski, powiat zgierski, 

powiat brzeziński). 

 

2. Uczestnik projektu oświadcza że nie korzysta z tego samego typu wsparcia, które oferuje 

projekt „Zaktywizowany=Zatrudniony” w ramach innego projektu współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 2 

Całkowity koszt Projektu w przeliczeniu na jednego Uczestnika wynosi 11 194,12 zł (słownie: jedenaście 

tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery, 12/100 złotych). Uczestnik projektu zobowiązuje się wnieść wkład 

własny w wysokości: 0,00 zł (słownie: zero zł). 

 

 

§ 3 
 

1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci 4 działań: 

a) DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU  Z 
OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA.  
Wsparcie przewidziane dla 84 osób (4h/UP- 2 spotkaniax2h). Celem zadania jest opracowanie 

kompleksowego planu działania dopasowanego do potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika 

projektu. Podczas zadania nastąpi analiza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych uczestnika 

projektu, ocena możliwości i szans na uzyskanie pracy. Zadanie to pomoże precyzyjnie określić 

jakim wsparciem ma być objęty dany uczestnik projektu.  Warunkiem przystąpienia do zadania 

jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie, ukończenia zadania jest 100 % obecności na 

wsparciu.  

b) SZKOLENIA ZAWODOWE „Szyte na miarę”  

(80h dydaktycznych/grupę, 6 grup średnio po 13 - 15 osób, spotkania śr. 4-5 razy w tygodniu, 

maksymalnie 7 godzin dydaktycznych/dzień.  W zadaniu wezmą udział 84 osoby w grupach po 

12 osób. Celem zadania jest wyposażenie UP w kwalifikacje/kompetencje zgodnie z 

wymaganiami regionalnego rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb. 

Szkolenia zostaną dobrane dla UP zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami oraz 

będą uwzględniać specyfikę regionalnego rynku pracy. Efektem szkoleń jest uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych/nabycie kompetencji  i kończą się egzaminem zewnętrznym oraz 

potwierdzeniem nabytych kwalifikacji rozpoznawalnym i uznawalnym dokumentem. Zdobyta 

przez uczestnika wiedza zostanie poddana procesowi oceny i walidacji efektów uczenia się oraz 

certyfikacji przez właściwy organ. 30% uczestników uzyska kwalifikacje/kompetencje 
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uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub 

asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnością. Pozostali uczestnicy tej formy 

wsparcia, nabędą lub podniosą kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe 

na obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2018. 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest minimum 80% obecności na zajęciach. 

c) POŚREDNICTWO PRACY 
Wsparcie przewidziane dla 84 osób (8h/OSOBA- 4spotkania x 2h + samodzielne poszukiwanie 

pracy przez UP).  Pośrednictwo pracy ułatwi UP wejście na rynek pracy, a podjęcie zatrudnienia 

będzie sprzyjać poprawie sytuacji materialnej. Zadanie to ma na celu również pobudzanie do 

samodzielnego działania i poszukiwania pracy oraz monitorowanie aktywności UP w tym 

zakresie. Zakres pośrednictwa pracy obejmuje monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy, 

pozyskanie ofert pracy dla UP, pomoc UP w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zachęcanie 

do udziału w targach pracy oraz informowanie uczestnika o możliwości samo zatrudnienia. 
Pośrednik w ramach wsparcia pozyska dla UP min. 3 oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami UP. 

Warunkiem ukończenia wsparcia jest 100% obecności na zajęciach.   

 

d) STAŻ ZAWODOWY 

Staż dla 70 UP w wymiarze: 70UP x 3mies. (max.8h/dzień, 40h/tydz. /5dni/tydz.), 

(max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych). Staże zawodowe w ramach projektu 

muszą być powiązane z tematyką szkoleń, w których brali udział uczestnicy. Wsparcie odbywać 

się na podstawie umowy stażowej i programu. Uczestnikom będzie przysługiwać stypendium. Na 

zakończenie zadania pracodawca wystawi UP opinię o przebiegu stażu. Uczestnik na 

zakończenie otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu stażu.  

 

 
2. Działania w projekcie realizowane będą zgodnie z zapisami regulaminu w ramach konkursu 

RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19. 

3. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o 

zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy, aktualny 

harmonogram. 

4. W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i 

umiejętności Uczestników Projektu. 

5. W trakcie szkoleń zawodowych zostanie przeprowadzony proces walidacji i certyfikacji nabytych 

kwalifikacji (egzamin wewnętrzny). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
zawodowego (min.80 % obecności i zaliczenie egzaminu wewnętrznego). 

6. Po zakończeniu szkolenia zawodowego uczestnicy, którzy ukończyli w nich udział mają 

obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji 

zawodowych. 

7. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestników Projektu (w tym osób 

niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych. 

8. Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu w szczególności: 

a) bezpłatny udział we wsparciu: 

- diagnoza predyspozycji i możliwości uczestnika projektu z opracowaniem indywidualnego 

planu działania; 
- szkolenia zawodowe; 

- staże zawodowe 



 

 

Projekt pt. „Zaktywizowany=Zatrudniony” 

S
tr

o
n

a
4

 

- pośrednictwo pracy; 

b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, 

c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (§3 ust. 1 pkt. b), w 
wysokości 6,89 zł netto za godzinę odbytego szkolenia, 

d) materiały edukacyjne,  

e) catering w trakcie szkoleń zawodowych 

f) stypendium stażowe w wysokości 1 033,68 zł netto za każdy miesiąc stażu (stypendium nie 

przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym 

zaświadczeniem lekarskim), 

g) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres trwania 

projektu, 

h) pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym z 

zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej  w dyspozycji projektodawcy na 
ten cel w ramach Projektu, 

i) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Szczegółowe zasady wypłaty zwrotów środków za dojazd 

zostały określone w paragrafie 7 Regulaminu Projektu. 

9. Stypendium szkoleniowe i stażowe wypłacane będzie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

10. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności, zatem jego wysokość jest 

uzależniona od liczby godzin, w których UP rzeczywiście uczestniczył. Podstawą do naliczania 

stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. Stypendium szkoleniowe będzie 
wypłacane za cały okres szkoleniowy do 14-go dnia następnego miesiąca przelewem na 

wskazany rachunek bankowy. 

11. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 

12. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze 

Projektu. 

§ 4 
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Projektodawcy, przed rozpoczęciem 

pierwszych zajęć następujących dokumentów stanowiących warunek uczestnictwa w Projekcie: 

a) kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego niezbędne oświadczenia; 

b) zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu (zgodnie  
z zapisami §3 Regulaminu Projektu); 

c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

d) oświadczenia ZUS (zawierającego niezbędne dane celem zgłoszenia Uczestnika Projektu do 

ubezpieczenia społecznego); 

e) oświadczenia o numerze konta bankowego (konto na które Projektodawca będzie wpłacał 

wszelkie wypłaty dla uczestnika z tytułu uczestnictwa w projekcie); 

f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele; 

g) ankiety dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 

 
§ 5 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż został poinformowany, że jest zobowiązany do: 

a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (100% obecności  

w indywidualnych formach wsparcia, min. 80% obecności w grupowych formach wsparcia), 

przy czym obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a Uczestnicy projektu mają obowiązek 

niezwłocznie poinformować Zespół projektowy o przyczynach nieobecności na jakichkolwiek 

zajęciach przed rozpoczęciem tych zajęć, 
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b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

c. udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, 

dokumentów i testów sprawdzających, 
d. uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym, 

e. przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, 

f. odbycia 3 miesięcznych staży, 

g. gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, 

h. poinformowania właściwego PUP o udziale w projekcie w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia 

udziału w projekcie (dotyczy osób zarejestrowanych w PUP), 

i. bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich 

dalszy udział w projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian 

dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian 

w zakresie danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy, 
j. po zakończeniu udziału w projekcie, w przypadku niepodjęcia pracy, uczestnik 

zobowiązany jest do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna  
i przedstawienia Projektodawcy zaświadczenia z PUP o rejestracji lub kopię decyzji  
o zarejestrowaniu w PUP. 

2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni 

robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z 

udziału w projekcie Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztem kursów. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu  

w następujących przypadkach:  
a. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,  

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form 

wsparcia, 

c. opuszczenia przez Uczestnika projektu jakiejkolwiek indywidualnej formy wsparcia bez 

wcześniejszego usprawiedliwienia i umówienia nowego terminu wsparcia. 

d. opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu jakiejkolwiek grupowej formy wsparcia. 

4. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może 

zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 5 i 6 

niniejszego paragrafu. 

5. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany 
jest okazać zwolnienie lub odpowiednie zaświadczenie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania 

niniejszego dokumentu. 

6. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o: 

a) stosunek pracy (przy czym zatrudnienie musi spełnić łącznie następujące warunki: musi 

zostać zawarte na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy oraz minimum ½ etatu), 

b) rozpoczął działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przy czym warunkiem 

koniecznym jest prowadzenie działalności przez okres minimum 3 pełnych miesięcy 

następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie. 

Z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik 

Projektu ma prawo zakończyć udział w Projekcie bez roszczeń ze strony Realizatora projektu, pod 
warunkiem dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 7. 

7. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 7 Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania Projektodawcy w 

ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających okoliczność podjęcia pracy: kopię umowy o pracę, kopię 

umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód opłacenia 

składek ZUS przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ust. 5 i 6 lub 

który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do zwrotu 
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poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika  

w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej.  

9. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest przekazać 
Projektodawcy dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy (np. kopię decyzji  

o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. 1 pkt. j lub dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie zgodnie z ust. 7) oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu, uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz dokumenty potwierdzające to. 

10. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest udostępnić dane 

dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające ten status. 

11. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu. Zaprzestanie dalszej 

realizacji Projektu następuje w uzgodnieniu i za zgodą Instytucji Pośredniczącej. W takiej sytuacji 

Realizator zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Uczestników Projektu o zaprzestaniu 

dalszej realizacji Projektu. Z dniem poinformowania Uczestnika Projektu umowa uczestnictwa 
zostaje rozwiązana. Z powyższego tytułu Uczestnikowi projektu nie przysługuje rekompensata. 

 
 

§ 6 
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Projektu i akceptuje jego treść. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że został pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

§ 7 
1. Uczestnik Projektu został poinformowany, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik Projektu został poinformowany, iż zgodnie z zasadą równości szans i płci, projekt 

skierowany jest do KOBIET i MĘŻCZYZN. 

§ 8 
Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

 
§ 10 

Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia Projektu przez Projektodawcę.  

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania podpisanej umowy do Projektodawcy, 

przed rozpoczęciem Projektu. 

 

 

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

      PROJEKTODAWCA                                                   UCZESTNIK PROJEKTU 

 


