
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

K O N T R A K T   
 

nr              /MWK/2021 
 

Zawarty w dniu                                        r. w Poznaniu pomiędzy:  
Fundacją Akceleracji i Inkubacji Biznesu, ul. Grunwaldzka 19 lok. 3, 60-782 Poznań, reprezentowaną przez: 
Annę Marciniak-Zdybał – Prezeską Zarządu,  
zwanym dalej „Projektodawcą”,  
a  
Panią/Panem  
 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”. 
 
Niniejszy kontrakt został zawarty na potrzeby realizacji Projektu pn Aktywna integracja doda ci skrzydeł 
RPWP.07.01.02-30-0247/19 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014 – 
2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.  
Działanie 7 – Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja, w tym z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Kontrakt uczestnictwa w Projekcie reguluje prawa i 
obowiązki Stron w zakresie realizacji Projektu. 
 

§1 Przedmiot umowy 
Przedmiotem niniejszego kontraktu jest organizacja i przeprowadzenie przez Projektodawcę na rzecz Uczestnika 
Projektu nieodpłatnych działań w następujących formach:  

1. Indywidualne doradztwo zawodowe z Indywidualną Ścieżką Reintegracji (IŚR) - 2 h. 
2. Wsparcie psychologiczne  z IŚR–   2 h.  
4. Grupowy Trening umiejętności społecznych wraz z kateringiem– 35 h. 
5. Szkolenie zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym – śr. 120 h 
6. Pośrednictwo pracy - 3 h 
7. Wsparcie psychologiczne i prawne – średnio 3 h 
8. Spotkanie wigilijne/integracyjne 
9. Staż – średnio 3 miesiące dla 30 uczestników projektu 
 
 

§2 Okres udzielania wsparcia 
1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 niniejszego kontraktu, będzie udzielane w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia 
podpisania kontraktu do dnia           
2. Działania, o których mowa w § 1 niniejszego kontraktu, będą realizowane w miejscach i terminach ustalonych przez 
Projektodawcę. 
3. Harmonogram poszczególnych rodzajów zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi nie później niż 5 dni przed 
rozpoczęciem zajęć. Jednocześnie Projektodawca zastrzega możliwość zmiany harmonogramu w trakcie realizacji 
wsparcia. 

 
§3 Wsparcie - postanowienia szczegółowe 

1. Wsparcie, o którym mowa w niniejszej umowie traktowane jest jako pomoc udzielona w ramach programu 
finansowego z udziałem środków europejskich w myśl ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 
1240).  
2. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika oraz udział w szkoleniu 
potwierdzane są podpisem Uczestnika złożonym na odpowiednim formularzu w dniu korzystania z usługi. 
 



 

 

§4 Obowiązki Uczestnika Projektu 
1. Uczestnik zobowiązuje się do:  

punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co 
najmniej 80% zajęć szkoleniowych oraz pozostałych formach wsparcia,  

złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej odbiór materiałów 
szkoleniowych,  

wypełniania w trakcie szkoleń oraz pozostałych form wsparcia ankiet ewaluacyjnych,  
bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie,  
pisemnego zgłaszania każdorazowej zmiany w danych rekrutacyjnych w tym danych adresowych, 

korespondencyjnych oraz w statusie na rynku pracy, 
kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem 

rozumie się umieszczenie na kopii dokumentu klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „Za 
zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko). 

2. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań 
z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić 
pisemne usprawiedliwienie Projektodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.  
3.  Uczestnik Projektu zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie. 

 
§5 Zwroty kosztów dojazdu 

Szczegółowa procedura zwrotów kosztów dojazdu na poszczególne trening umiejętności społecznych dla 135 os do 
20,00 zł za dzienny przejazd przez 5 dni. Podstawą do wypłaty jest przedstawienie biletów komunikacji publicznej lub 
wykazanie korzystania z własnego środka transportu, wypełniając wniosek o zwrot kosztów dojazdu. 

 
§6 Wypłata stypendium szkoleniowego 

1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi średnio 
1152,00 zł przy trwającym szkoleniu zawodowym 120 godzin (9,60 zł za 1 h). 
2. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi Projektu przez Projektodawcę. 
3. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 
3. Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana będzie w oparciu o rozliczenie stypendium przygotowywane przez 
Projektodawcę. 
 

§7 Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany kontraktu wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. Obowiązki i prawa wynikające z kontraktu oraz związane z nim płatności, nie mogą być w żadnym wypadku 
przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

 
§8 Rozwiązanie umowy przez Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o: 
a. stosunek pracy (przy czym musi być zawarty na nieprzerwany okres - tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez 
przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu - co najmniej 
trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu), 
b. stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie następujące warunki: musi 
zostać zawarta na okres minimum 3 miesięcy oraz jej wartość nie może być niższa niż 3. krotność minimalnego 
wynagrodzenia, w  przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi 
być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę)  
c) samozatrudnienie (poza osobami, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach 
projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel). Z dniem rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W takiej 
sytuacji niniejszy kontrakt ulega rozwiązaniu. 

 
§9 Rozwiązanie umowy przez Projektodawcę 

1. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/ Uczestniczkę Projektu z listy UP w przypadku 



 

 

naruszenia przez niego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 
nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub 
szczególnego wandalizmu lub naruszenia zasad Kodeksu Pracy dla osób które podjęły zatrudnienie. 
2. Projektodawca  może rozwiązać niniejszy kontrakt również w przypadku rozwiązania Umowy z Instytucją 
Zarządzającą.   
 

§10 Prawo właściwe i właściwość sądów 
1. Kontrakt wchodzi z życiem w dniu udzielenia Uczestnikowi i udokumentowania pierwszej formy wsparcia w ramach 
Projektu. 
2. Podpisanie niniejszego kontraktu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu projektu oraz zobowiązaniem 
do jego przestrzegania.  
3. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.  
4. Wszelkie spory między Projektodawcą a Uczestnikiem, związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 
Umowę sporządzono w Olsztynie, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 
Projektodawcy oraz jednym dla Uczestnika Projektu.  

 
§12 Korespondencja 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszego kontraktu będzie prowadzona w formie pisemnej oraz 
będzie się powoływała na numer niniejszego kontraktu. Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana na 
jego adres zamieszkania zawarty w niniejszym kontrakcie. Uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić 
Projektodawcę o każdorazowej zmianie podanego adresu zamieszkania. 
 
 
 

 
 

 

   

Podpis Projektodawcy  Podpis Uczestnika Projektu 


