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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

"Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego" 
 

 
zawarta dnia ….......…/......……/202............. r. pomiędzy: 
 
Instytutem Doskonalenia Kadr i Administracji z siedzibą w Rzeszowie, ul. Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów,  
NIP: 813-179-80-72 - zwanym dalej Realizatorem, reprezentowanym przez: 
 

Rafała Katę - właściciela 
 

a 
 

Panem(-ią)………………………………………………………………………………………………………... 
 
Zamieszkałym(-ą)...………………………………………………………………………………………………. 
 
numer PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, 
zwanym(-ą) dalej „Uczestnikiem”. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w projekcie "Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu 

zawodowego", numer projektu – RPSW.08.05.03-26-0105/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, realizowany przez 
Realizatora, w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 
RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania 
RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe) 

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

§ 2 
 
1. Uczestnik weźmie udział w kursie: …………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Okres udziału w projekcie: od …......../…......../202…….…. r. do …......../…......../202…….…. r. 
 

§ 3 
1. Prawa i obowiązki Uczestnika i Realizatora (Beneficjenta), wynikające z realizacji projektu, zostały określone w 

Regulaminie projektu i rekrutacji. 
2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu i Rekrutacji i zobowiązuje się przestrzegać 

zapisów w nich zawartych. 
 

§ 4 
1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej umowy przez Uczestnika lub naruszenia 

obowiązków, 
o których mowa w Regulaminie projektu i rekrutacji, w szczególności: 
a) wymaganej obecności na min. 80% zajęć 
b) obowiązku przystąpienia do egzaminu (np. zewnętrznego państwowego, czeladniczego, 

mistrzowskiego, branżowego, itp.) 
 
Beneficjent (Realizator) 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 projektu i 
rekrutacji. 

 
§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu projektu i 
rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Beneficjenta (Realizatora). 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

...............................................…… ...............................................…… 
(Realizator/ Beneficjent) (Uczestnik/ Uczestniczka) 


