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UMOWA UCZESTNICTWA NR ………………… 
 

zawarta w dniu ……………………………… 

pomiędzy 

ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363350, NIP: 5242716070, 

REGON: 142542633, zwaną dalej „Organizatorem”, reprezentowaną przez: Leszka Dzięgielewskiego 

– Prezesa Zarządu 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, PESEL) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres) 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką Projektu”, zwanymi dalej w Umowie również „Stronami”. 

Strony Umowy uzgodniły, co następuje: 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie, opracowanym przez Organizatora na potrzeby Projektu „Akademia rozwoju 

zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie 

ustawiczne. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Uczestnik/czka Projektu oświadcza o zgodności swoich danych osobowych z ich stanem 

faktycznym oraz przyjmuje do wiadomości możliwość odmowy podpisania danych wrażliwych. 

§2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad udziału Uczestnika/czki Projektu we wsparciu 

oraz zasad dofinansowania szkoleń. 

2. Wsparcie Uczestnika/czki Projektu obejmuje szkolenia ICT prowadzące do uzyskania kwalifikacji 

zgodnie ze standardem ECCC DIGCOMP, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem 

certyfikatu ECCC DIGCOMP lub równoważnego. 

§3 Wsparcie 

1. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla Uczestników/czek Projektu. 

2. Szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. W przypadku nieuzasadnionej i niezaakceptowanej przez Organizatora rezygnacji Uczestnika/czki 

z udziału w Projekcie lub niestawienia się na szkoleniu (z wyłączeniem limitu), Uczestnik/czka jest 

zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości uzyskanych świadczeń w ramach 

Projektu (w tym w szczególności usługi szkoleniowej) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

o skreśleniu z listy Uczestników/czek szkolenia. 
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§4 Obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do: 

▪ uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w §2, ust. 2 niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Organizatora; 

▪ obecności na szkoleniu (min. 80%  frekwencji); 

▪ dostarczenia Organizatorowi dokumentów wskazanych w Regulaminie; 

▪ przystąpienia do wewnętrznych testów potwierdzających nabycie kompetencji; 

▪ przystąpienia do wybranych egzaminów zewnętrznych (niepodejście do egzaminów 

zewnętrznych przez Uczestnika/czkę Projektu, wymienionych w §2, ust. 2 niniejszej Umowy, 

jest traktowane jako rezygnacja z udziału w Projekcie i ma zastosowanie §3, ust. 3 niniejszej 

Umowy); 

▪ informowania Organizatora o każdej zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, 

numeru telefonu, zmiany nazwiska, zmiany dowodu osobistego) niezwłocznie po zaistnieniu 

zmiany. 

§5 Rozwiązanie Umowy 

1. Organizator Projektu może wypowiedzieć niniejszą Umowę Uczestnikowi/czce Projektu ze 

skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w przypadku: 

▪ nieuzasadnionej i niezaakceptowanej przez Organizatora rezygnacji z udziału w Projekcie; 

▪ nieukończenia wybranej formy wsparcia z własnej winy; 

▪ niedotrzymania warunków Umowy; 

▪ nie wypełnienia przez Uczestnika/czkę Projektu, bez usprawiedliwienia, obowiązków 

wynikających z Umowy; 

▪ podania nieprawdziwych danych lub zatajenia prawdy. 

2. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie z przyczyn losowych do 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Organizatora drogą mailową. 

3. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie szkolenia, bez konieczności 

ponoszenia kosztów, jedynie z ważnych przyczyn losowych przedkładając zaświadczenie lekarskie 

lub inny dokument usprawiedliwiający rezygnację. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem/czką Projektu związane z realizacją 

niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia rozliczenia 

wsparcia przez Uczestnika/czkę Projektu z Organizatorem, jednak nie dłużej niż do 30.04.2022 r. 

5. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
(podpis Organizatora) (podpis Uczestnika/czki Projektu) 

 


