
 

 

 

 

 

 

 

Usługi Szkoleniowe 
Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51  
64-930 Dolaszewo 
tel.  +48 53 776 705 
www.perzynski.eu 

Zespół Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu 
Wielkopolskim 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 
64-761 Krzyż Wielkopolski 
tel. 67 256 40 76; www.zs-krzyz.pl 

St
ro

n
a 
1

 

 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
pt. „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”  
nr  RPWP.08.03.01-30-0039/19  

 
zawarta w dniu ………………………… 2020 r. pomiędzy:  
 
Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński  z siedzibą w 64-930 Dolaszewo, ul. Kasztanowa 51,  
NIP 764-167-72-20, REGON 570282362, będącym Liderem projektu: „Akademia kształcenia zawodowego - 
program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu 
Wielkopolskim” nr  RPWP.08.03.01-30-0039/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanym dalej Liderem Projektu, 
 
oraz  
 
Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków / Zespołem Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż 
Wielkopolski, reprezentowanym przez Panią Dorotę Dziekan – Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie 
pełnomocnictwa nr 29/2019 z 28.03.2019 r. , będącym partnerem projektu: „Akademia kształcenia 
zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.  
w Krzyżu Wielkopolskim”, zwanym dalej Partnerem Projektu 
 
a 
 
Panią/Panem …………………………………….., zamieszkałym/ą w ………………………..., 
ul.…….………………...………….  PESEL ………………………., legitymująca/y się dowodem  osobistym seria  
i nr ………………………….. , zwanym/ą w dalszej części umowy Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu  
 
 
 
o następującej treści:  

§ 1 
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby projektu: „Akademia kształcenia zawodowego - program 
rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.  
w Krzyżu Wielkopolskim”  przyjętego do realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 
pomiędzy Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, 
Liderem Projektu a Partnerem Projektu. 
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§ 2 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 września  2020 roku do dnia 30 września 2022 roku  
w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim. 

3. Udział Uczestnika/Uczestniczki Projektu w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

§ 3 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia  

w formie nieodpłatnych kursów/szkoleń zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb. 
2. Zakres wsparcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu (dla 5 

osób): 
a) kursy/szkolenia – minimum 1 kurs w semestrze/osoba, (Uczestnik/Uczestniczka Projektu zawiera 

odrębną umowę uczestnictwa w kursie/szkoleniu). 
3. Terminy przeprowadzenia form wsparcia określonych w przedmiotowej umowie zostaną ustalone  

w późniejszym terminie, o czym Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie niezwłocznie poinformowany/a. 
 

§ 4 
1. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz Lidera Projektu i Partnera Projektu, związane  

z realizacją Projektu, określone są w Regulaminie Projektu. 
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem Projektu  

i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa  
w nim określone. 
 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia udziału 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu w formach wsparcia wymienionych w § 3 pkt 2. 
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest uprawniony/a do rozwiązania niniejszej umowy, na warunkach 

określonych w Regulaminie Projektu z wypowiedzeniem złożonym na piśmie.  
3. Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/ Uczestniczce 

Projektu drogą listowną, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia  
o wyrażeniu zgody przez Lidera Projektu na rozwiązanie umowy.  

4. Lider Projektu i Partner Projektu mogą rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem  
w sytuacji, gdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu narusza postanowienia Regulaminu Projektu. 

5. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu drogą 
listowną, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 
§ 6 

W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie  
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
nieodebraną korespondencję, wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ostatnio podany przez 
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu adres, uważa się za doręczoną. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Projektu  
oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  
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2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest 

prawo polskie. 
4. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
 

……………………………………………                            ………………………………………………. 
     Podpis Lidera Projektu                                       Czytelny podpis Uczestnika/  
                                                                                                         Uczestniczki Projektu                                                                       

 
 
 
 
 

……………………………………………                       
     Podpis Partnera Projektu                                               
 


