
 

Projekt Certyfikat dla Ciebie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Certyfikat dla Ciebie” nr WND-RPSL.11.03.00-24-03G7/17 

Zawarta w dniu …..………………………………, w …………………………………………….. pomiędzy:  

 

Centrum Szkoleniowo-Doradczym Dr Kurnicki Sp. k. z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 20 

(LIDER) realizującym projekt w partnerstwie z MIASTEM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Powiatowy Urząd 

Pracy w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 17 (PARTNER) 

reprezentowanymi przez: 

dr Piotra Kurnickiego – koordynatora projektu 
zwanego dalej „Organizatorem” 

a  

Panem/ią 

 

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

 

zamieszkałym/ą 

 

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

 

PESEL …………………………………., zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”  

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i oświadczenia 

1. Przedmiotem umowy są zasady uczestnictwa w projekcie „Certyfikat dla Ciebie” nr WND-
RPSL.11.03.00-24-03G7/17 zwanym dalej Projektem, realizowanym przez Centrum Szkoleniowo-
Doradcze Dr Kurnicki Sp. k. z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 20 (LIDER) realizujące projekt 
w partnerstwie z MIASTEM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach 
Śląskich ul. Wyzwolenia 17 (PARTNER) i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
kształcenie zawodowe osób dorosłych. 

 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Projekcie zgodnie z oświadczeniem 

złożonym w Formularzu Zgłoszeniowym tj.: 

• jest osobą dorosłą, 

• pracuje, uczy się lub zamieszkuje na terenie woj. śląskiego, 

• nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącego funkcje 

kierownicze, jak również wspólnikiem (w tym partnerem prowadzącym regularną działalność  

w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe) ani osobą prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

• z własnej inicjatywy zgłasza chęć kształcenia. 

 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

„Certyfikat dla Ciebie”. 
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4. Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 

§ 2 

Obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi projektu wsparcia zgodnie z umową 

o dofinansowanie projektu, Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz w ramach wybranej 

przez niego i wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym formy wsparcia. 

2. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę realizującą szkolenia. 

3. Organizator w ramach szkoleń zdalnych i mieszanych zapewnia dostęp do platformy e-learningowej 

przez 6 miesięcy od daty pierwszego zalogowania. 

4. Platforma e-learningowa jest dostępna pod adresem: www.certplus.eu zakładka Platforma 

e-learningowa – przycisk Zaloguj się do platformy (na dole strony) 

 

Login: CDC 

 

Hasło: cdc123 

 

Do logowania proszę używać tylko Pana/i loginu podanego powyżej, a nie adresu e-mail.  

Uczestnik Projektu powinien zmienić hasło przy pierwszym logowaniu. 

 

 

§ 3 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) uczestnictwa w minimum 80% szkoleń – dotyczy zajęć stacjonarnych i mieszanych, 

b) przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach 

wyznaczonych przez Organizatora projektu - dotyczy zajęć stacjonarnych i mieszanych, 

d) każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu 

na przedkładanej liście obecności - dotyczy zajęć stacjonarnych i mieszanych, 

e) rzetelnego przygotowywania się do zajęć, 

f) informowania o ewentualnych zmianach danych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie uczestnictwa 

w Projekcie, 

g) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym 

we wdrażanie Działania 11.3 w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, 

h) nauki języka obcego poprzez platformę e-learningową - dotyczy zajęć e-learningowych i mieszanych. 

2. Po zakończeniu kursu stacjonarnego, mieszanego lub e-learningowego Uczestnik/-czka jest  

zobowiązany/-a do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu językowego w zależności 

od wybranego języka obcego. 

3. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia bez usprawiedliwienia 20% zajęć szkoleniowych. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności z nieuzasadnionych przyczyn, Uczestnik 

zostanie uznany za osobę rezygnującą z udziału w projekcie – dotyczy zajęć stacjonarnych i mieszanych. 
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§ 4 

Wypowiedzenie umowy 

1. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących 

przypadkach: 

• naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 

• rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, 

• opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% czasu (godzin) zajęć szkoleniowych, 

• nie zalogowania się na platformę e-learningową w ciągu 7 dni od podpisania umowy 

oraz nie korzystania z platformy e-learningowej, 

• podania nieprawdziwych danych. 

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

z uczestnictwa. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres mailowy 

cdc@o2.pl Informacja ta powinna zawierać imię, nazwisko oraz login do platformy 

e-learningowej i powinno być złożone bez zbędnej zwłoki. 

4. W przypadku rezygnacji osoby pierwotnie zakwalifikowanej, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna 

osoba z listy rezerwowej. 

5. Organizator może wypowiedzieć umowę z Uczestnikiem Projektu bez zachowania terminu w przypadku 

rozwiązania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umowy o dofinansowanie projektu.  

 

§ 5 

Odpowiedzialności stron 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/-czki Projektu w przypadku wstrzymania 

finansowania projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w tym również spowodowanego brakiem 

środków na realizację projektu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do końca trwania projektu tj. 31.12.2020 r.  

2. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

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

 

 

 

 

 

 

 

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

(Organizator)   (Uczestnik Projektu) 

mailto:cdc@o2.pl

