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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu 
 

UMOWA 
 

uczestnictwa w projekcie „Kierunek -> POWER” 
 

zawarta w dniu .............................. r.  w ............................................   pomiędzy: 
 
Custom Media Group Agnieszka Kędzierska z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 42/70, 02-601 

Warszawa, NIP 9511513142, REGON 140799990, reprezentowaną przez pełnomocnika – Dominikę 

Gołaszewska zwaną dalej Projektodawcą, 
 

a 
 

Imię i nazwisko: ...................................................... .................................................................................. 
 
Adres zamieszkania: ............................................... .................................................................................. 
 

PESEL: ...................................................................... .................................................................................. 
 
zwanym dalej Uczestnikiem projektu 
 

Zważywszy, że: 
Custom Media Group Agnieszka Kędzierska realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt 
„Kierunek -> POWER”  w ramach I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, na mocy umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-14-
0038/20-00; 
 

strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Uczestnik projektu oświadcza, iż na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie następujące warunki: 

a) zamieszkuje w  rozumieniu  Kodeksu  cywilnego  (zamieszkiwanie  w  danej  miejscowości   

z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa mazowieckiego , na terenie miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze , tj.: Ostrołęka, Ostrów Mazowiecki, Ciechanów, Gostynin, 

Pułtusk, Radom, Kozienice i Sierpc. 

b) jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy; 

c) nie uczestniczę w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET; 

d) nie korzysta z tego samego typu wsparcia, które oferuje projekt „Kierunek -> POWER”   w ramach      

innego      projektu      współfinansowanego       przez       Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

e) jest osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych i pracującą w ramach umów cywilno-
prawnych. 

§ 2 
 

Całkowity koszt Projektu w przeliczeniu na jednego Uczestnika wynosi 10895,56 zł. 
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Uczestnik projektu zobowiązuje się wnieść wkład własny w wysokości: 0,00 zł (słownie: zero zł). 
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r., przy czym Projektodawca zastrzega 
sobie prawo do zmiany okresu realizacji projektu, o czym poinformuje Uczestników stosownym 
zawiadomieniem/oświadczeniem. 
 

§ 3 
 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektu, wsparcia te będą poprzedzone badaniem predyspozycji zawodowych w celu 
dopasowania zakresu wsparcia do możliwości rozwojowych Uczestników: 
 

I. Usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących 
 

Poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie IPD 
 
Wsparcie przewidziane dla 56 osób (1 spotkanie x 2h i 2 spotkania x 1h  (łącznie 4h/ indyw./ UP  
z Doradcą Zawodowym).  
Celem jest wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości (na podstawie ankiety), 
pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowych.  
Monitorowanie realizacji IPD odbywać się będzie po każdym zrealizowanym działaniu rozwojowym 
ustalonym w IPD. 
Program dostosowany do indywidualnych potrzeb UP - opracowanie IPD, poprzedzone diagnozą, przy 
pomocy wystandaryzowanego narzędzia - testu do badania preferencji/predyspozycji/kompetencji 
zawodowych. IPD będzie przygotowywane zgodnie z zasadą indywidualizacji wsparcia uczestnika,  
w formie dokumentu zawierającego pisemne ustalenie pomiędzy UP a doradcą zawodowym wynikające  
z diagnozy oraz zalecane formy wsparcia. IPD będzie opatrzone własnoręcznym podpisem UP, 
potwierdzającym zapoznanie się z zakresem i kolejnością działań oraz podpisem doradcy zawodowego. 
W zależności od diagnozy określonych w IPD, osobom z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym niż 
gimnazjalne zostaną zaoferowane: doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz 
mentoring. 
Warunek rozpoczęcia: zakwalifikowanie się do projektu  
Warunek zakończenia: 100% obecności i opinia DZ 
 
Szkolenia i/lub staże – 56 os. 
 
Wymiar: średnio 80h/os. ,po 10 spotkań/os. szkolenia lub min. 3 miesięczne staże 
 
Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami  
i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy, które zostaną zdiagnozowane na etapie 
realizacji projektu w oparciu o np. Barometr Zawodów, Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, 
oferty pracy na stronie www urzędów pracy, itp. Badając aktualne potrzeby pracodawców. 
Po szkoleniu UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystąpią do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. 
W przypadku szkoleń, których celem jest nabywanie kompetencji społecznych i efektem jest nabycie 
kompetencji zgodnie europejską klasyfikacją ESCO. W celu weryfikacji luk Uczestników projektu  
w zakresie kompetencji społecznych zostanie przeprowadzona wstępna ocena kompetencji społecznych 
obejmująca ocenę UP oraz ocenę zewnętrzną dokonaną w ramach projektu – test psychometryczny 
wykonany przez psychologa/doradcę zawodowego/doradcę klienta. 
UP wybiorą szkolenia zgodnie z IPD. 
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Staż: 3 miesiące kalendarzowe/UP; max 40h tygodniowo i 8h/dzień (ON ze znacznym/umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności max 35h tyg. i 7g/dzień) 
 
Celem zadania jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.  
Staż spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:  
• Staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy  (między Realizatorem Projektu (Organizator stażu), 
Pracodawcą i UP); 
• Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem przygotowanym przez pracodawcę we 
współpracy z wnioskodawcą); 
• Program stażu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału UP. 
 
 
Warunek zakończenia: Min 80% obecności na zajęciach, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
Warunek rozpoczęcia: zakończenie ETAPU I i II zadania nr 1 (Przeprowadzenie diagnozy sytuacji 
zawodowej i potencjału i Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem UP)  
 
Wsparcia fakultatywne 
 
Ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb ( IPD) np. Indywidualne pośrednictwo pracy, 
które bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia.  
Celem zadania jest: 
-  nabycie przez UP Umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy (RP), pomoc UP w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia; 
 
Warunek zakończenia: min. 100% obecności 
 

II. Usługa zmierzająca do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących 
 

Poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie IPD 
 
Wsparcie przewidziane dla 16 osób (1 spotkanie x 2h i 2 spotkania x 1h  (łącznie 4h/ indyw./ UP z 
Doradcą Zawodowym). 
 
Celem jest wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości (na podstawie ankiety), 
pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowych.  
Monitorowanie realizacji IPD odbywać się będzie po każdym zrealizowanym działaniu rozwojowym 
ustalonym w IPD. 
Program dostosowany do indywidualnych potrzeb UP - opracowanie IPD, poprzedzone diagnozą, przy 
pomocy wystandaryzowanego narzędzia - testu do badania preferencji/predyspozycji/kompetencji 
zawodowych. IPD będzie przygotowywane zgodnie z zasadą indywidualizacji wsparcia uczestnika,  
w formie dokumentu zawierającego pisemne ustalenie pomiędzy UP a doradcą zawodowym wynikające  
z diagnozy oraz zalecane formy wsparcia. IPD będzie opatrzone własnoręcznym podpisem UP, 
potwierdzającym zapoznanie się z zakresem i kolejnością działań oraz podpisem doradcy zawodowego. 
W zależności od diagnozy określonych w IPD, osobom z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym niż 
gimnazjalne zostaną zaoferowane: doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz 
mentoring. 
Warunek rozpoczęcia: zakwalifikowanie się do projektu  
Warunek zakończenia: 100% obecności i opinia DZ 
 
Szkolenia zawodowe – zdobywanie nowych kompetencji, umiejętności dla 16 UP  
 
Wymiar: 16UP śr. 80h/gr.10 spotkań po średnio 8h, Forma zajęć teoretyczna i praktyczna. 



 

Projekt pt. „Kierunek -> POWER” 

St
ro

n
a4

 

 
Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami  
i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy, które zostaną zdiagnozowane na etapie 
realizacji projektu w oparciu o np. Barometr Zawodów, Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, 
oferty pracy na stronie www urzędów pracy, itp. Badając aktualne potrzeby pracodawców. 
Po szkoleniu UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystąpią do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. 
W przypadku szkoleń, których celem jest nabywanie kompetencji społecznych i efektem jest nabycie 
kompetencji zgodnie europejską klasyfikacją ESCO. W celu weryfikacji luk Uczestników projektu  
w zakresie kompetencji społecznych zostanie przeprowadzona wstępna ocena kompetencji społecznych 
obejmująca ocenę UP oraz ocenę zewnętrzną dokonaną w ramach projektu – test psychometryczny 
wykonany przez psychologa/doradcę zawodowego/doradcę klienta. 
UP wybiorą szkolenia zgodnie z IPD. 
 
Warunek zakończenia: Min 80% obecności na zajęciach, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
 
Wsparcia fakultatywne 
 
Ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb ( IPD) np. Indywidualne pośrednictwo pracy, 
które bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia.  
Celem zadania jest: 
-  nabycie przez UP Umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy (RP), pomoc UP w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia; 
 
Warunek zakończenia: min. 100% obecności 
 

 

1. W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe  dostosowane do predyspozycji      
i umiejętności Uczestników Projektu. 

2. W trakcie szkoleń zawodowych zostanie przeprowadzony proces walidacji i certyfikacji nabytych 
kwalifikacji (egzamin wewnętrzny). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
(min.80 % obecności i zaliczenie egzaminu wewnętrznego). 

3. Po zakończeniu szkoleń wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli w nich udział mają obowiązek przystąpić 
do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencje. 

4. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestników Projektu (w tym osób 
niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych. 

5. Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu w szczególności: 
a) bezpłatny udział we wsparciu: 

- Poradnictwo zawodowe 
- Szkolenia zawodowe  
- Staż zawodowy 
- Wsparcie fakultatywne 

b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, 
c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach w wysokości 9,60 zł netto, 
d) materiały edukacyjne, 
e) catering (przerwa kawowa) podczas szkoleń zawodowych, 
f) stypendium stażowe w wysokości 1440,00 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) w trakcie  uczestnictwa    w stażu 
zawodowym, 

h) pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym  
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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 §8 regulaminu projektu. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 
9. Wszelkie  informacje  związane  z  organizacją  oraz  realizacją  form  wsparcia  dostępne  są  w Biurze 

Projektu. 

§ 4 

 

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 ust. 7 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) ankiety dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 

 

§ 5 
 

1. Działania przewidziane w projekcie są bezpłatne dla uczestników projektu. 
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są 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, 

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. dostarczenia podpisanych, wymaganych dokumentów projektowych, w tym: 

- kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz w zależności od złożonych oświadczeń  
w kwestionariuszu zgłoszeniowym: 
- orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający status osoby  
z niepełnosprawnościami lub status rodzica dziecka z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy). 
- zaświadczenie z właściwej instytucji, że kandydat na uczestnika jest osobą bezdomną lub 
dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
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monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 np. 
kopię wyroku sądowego, pisma ze spółdzielni o zadłużeniu; 
- zaświadczenie z właściwej instytucji, potwierdzające status imigranta (Dokument potwierdzający 
zarejestrowanie pobytu w Polsce) 
 - zaświadczenie o odbytym szkoleniu, Osoba uczestnicząca jest zobligowana do dostarczenia wraz  
z kwestionariuszem zgłoszeniowym oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w projekcie  
z zakresu włączenia społecznego, kserokopię umowy lub inny dokument potwierdzający udział  
w projekcie realizowanym w ramach RPO. 
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzania składek 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w terminie maksymalnie 14 dni od dnia złożenia 
kwestionariusza rekrutacyjnego (dot. osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych (w tym 
długotrwale) niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) 
- zaświadczeń od pracodawcy i/lub kopie umów o pracę 

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, 

3. 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. 

4. 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. 

5. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może 
zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ust. 6 i 7 niniejszego 
paragrafu. 

6. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, 
zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego 
dokumentu. 

7. 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. 8. 

8. 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 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód opłacenia składek ZUS przez co 
najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. 

9. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ust. 6 i 7 lub 
który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do zwrotu 
poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika       
w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej. 

10. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest przekazać 
Projektodawcy dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy (np. dokumenty potwierdzające 
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zatrudnienie zgodnie z ust. 8) oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu, 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz dokumenty potwierdzające to. 

11. 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. 

12. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu. Zaprzestanie dalszej 
realizacji Projektu następuje w uzgodnieniu i za zgodą Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Warszawie. 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. 
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