UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zawarta w dniu 17 marca 2018 roku, w Olsztynie pomiędzy:
Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie, 10-165 Olsztyn,
ul. Artyleryjska 3f, reprezentowanym przez Janusza Żwirko - Kanclerza, zwanym dalej Realizatorem projektu, a
……………….. (imię i nazwisko), PESEL: ………………., zam.: ………………………. (adres zamieszkania: ulica, numer domu,
kod, miejscowość), zwanym dalej Uczestnikiem projektu
§ l INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Działania będące przedmiotem niniejszej umowy są realizowane w ramach projektu
nr RPWM.02.03.02-28-0057/17 „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik
cyfrowych procesów graficznych", Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.3 Rozwój kompetencji
i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób
dorosłych.
2. Okres trwania projektu: 01.01.2018 r. do 31.08.2019 r.
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
07 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
4. W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w ww. projekcie Strony postanawiają co
następuje:
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w ww. projekcie w formie kwalifikacyjnego kursu
zawodowego obejmującego : /właściwe zaznaczyć x/
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w wymiarze 372 godzin
lekcyjnych/os. + 48 godzin praktyk wraz z egzaminem państwowym na kwalifikację E.13.
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w wymiarze 456 godzin
lekcyjnych/os. + 56 godzin praktyk wraz z egzaminem państwowym na kwalifikację E.14.
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych w wymiarze 372 godzin lekcyjnych/os. + 80 godzin
praktyk wraz z egzaminem państwowym na kwalifikację A.25.
2. Zasady uczestnictwa w Projekcie określają Procedury dotyczące rekrutacji i realizacji projektu Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dalej „Procedury") oraz niniejsza umowa.
3. Udział dla Uczestnika Projektu jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy oraz Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (Procedur dotyczących realizacji projektu).
4. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Procedur dotyczących realizacji projektu
(Regulamin) i niniejszej umowy, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w Formularzu
zgłoszeniowym są prawdziwe i nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do
bezzwłocznego informowania Realizatora Projektu o każdej ich zmianie.
6. Uczestnik Projektu potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie.
§ 3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udziału w formie wsparcia opisanej w par. 2 pkt l oraz do co najmniej
80% frekwencji na zajęciach, z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim oraz
wynikających z przyczyn losowych, które bezpośrednio dotknęły Uczestnika projektu.
2. Do przyczyn losowych zalicza się m.in. działania siły wyższej, które z zasady nie mogły być przez Uczestnika
projektu znane w momencie przystąpienia do projektu (np. powódź, pożar, wypadek).
3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do niezwłocznego i rzetelnego wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz
wszystkich innych dokumentów przedłożonych przez Realizatora Projektu
4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń, zaświadczeń
i dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora Projektu
5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu państwowego na kwalifikację E.13 lub E.14
lub A.25 w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, jednak nie
później niż do 31.08.2019 r. Egzamin zorganizuje i przeprowadzi Realizator Projektu.
7. Uczestnik projektu zobowiązuje się do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze /właściwe zaznaczyć x/:
48 godzin w przypadku kursu Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami,
56 godzin w przypadku kursu Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
80 godzin w przypadku kursu Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
Po ukończeniu praktyki Uczestnik projektu dostarcza Organizatorowi kursu umowę o praktykę oraz zaświadczenie
„Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik cyfrowych procesów graficznych”
Biuro Projektu: ul. Artyleryjska 3F, 10-165 Olsztyn

8.

9.

10.
11.
12.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

stanowiące o odbyciu praktyki zał. nr l do niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości zorganizowania
praktyki we własnym zakresie Uczestnik projektu informuje o tym fakcie Organizatora kursu, który realizuje
zajęcia praktyczne dla Uczestnika kursu w formie zdalnej.
Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja złożona w formie pisemnej jest spowodowana sytuacją losową lub
zdrowotną.
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji wraz z podaniem udokumentowanej
przyczyny w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji.
W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w projekcie z przyczyn innych, niż wymienione w punkcie 2
oraz w przypadku skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników kursu wskutek nieprzestrzegania przez niego
niniejszej umowy lub Procedur dotyczących realizacji projektu, Realizator projektu ma prawo nałożyć na
Uczestnika projektu obowiązek zwrotu kwoty:
a. do 6 612 PLN (sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych) w przypadku uczestników kursu Projektowanie
lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami,
b. do 6 612 PLN (sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych) w przypadku uczestników kursu Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
c. do 6 612 PLN (sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych) w przypadku uczestników kursu Wykonywanie
i realizacja projektów multimedialnych.
o ile Urząd Marszałkowski woj. warmińsko - mazurskiego będący Instytucją Pośredniczącą i Organizatorem
konkursu nałoży na Realizatora projektu sankcje finansowe wynikające z zastosowania reguły proporcjonalności
Kwota wymieniona w punkcie 7 stanowi koszt przypadający na jednego uczestnika.
Koszty te zwracane są na konto wskazane przez Realizatora Projektu w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji o skreśleniu Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników projektu.
Zawiadomienie o skreśleniu z listy uczestników projektu wysyłane jest listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika/Uczestniczkę w Umowie Uczestnictwa w projekcie.
§ 4 OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU
Realizator projektu zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych form wsparcia, wymienionych w par.2 punkcie
l, zapewnienia odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego oraz kadry realizującej zajęcia.
Realizator projektu zapewnia materiały pomocnicze, podręcznik oraz serwis kawowy i jeden ciepły posiłek w ciągu
każdego dnia szkolenia (obiad jednodaniowy), dostarczony na miejsce szkolenia w jednorazowych naczyniach
podczas zajęć.
Realizator projektu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania ich
wyłącznie w celu monitoringu i ewaluacji projektu.
Realizator projektu zobowiązuje się do zorganizowania oraz przeprowadzenia dla Uczestników projektu, którzy
ukończyli kurs egzaminu państwowego na kwalifikację E.13, E.14, A.25 w terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, w terminie nie później niż do 31.08.2019 r.
Realizator projektu ma prawo odstąpić od realizacji projektu, jeśli zostanie wstrzymane bądź przerwane
dofinansowanie Projektu i nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika Projektu
w przypadku wstrzymania finansowania Projektu.
§ 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne
stosowne przepisy prawa.
W wypadku sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia
sporu. W razie, gdy rozstrzygniecie sporu pomiędzy Stronami w drodze ugody będzie niemożliwe w terminie
30 dni od dnia wygaśnięcia sporu, rozstrzygnięcie sporu zostanie skierowane na drogę postępowania
sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla Realizatora projektu.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Realizator projektu

Data i czytelny podpis Uczestnika projektu

Zał. nr 1: Oświadczenie dotyczące danych osobowych
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