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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

nr ..…/UP/RPMA.08.02.00-14-4383/16 
 

 

 

 

zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt. „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci – program 

reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy 

Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

w Warszawie dnia ………………………….……………..r. pomiędzy: 

 

MCS Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 47/lok.10 wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271716, NIP 5213418660, REGON 140799032, którą reprezentuje: 

Monika Cyran – Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej Beneficjentem 

 

a 

 

Panią/Panem 

………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Zamieszkałą/ym: 

………………………………………………………………………………………………………………………………, 

numer PESEL ………………………………………………………………………………………………………………, 

zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu. 

 

 

. 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt pt. „Wczoraj bierni defaworyzowani – dzisiaj aktywni faworyci - projekt reaktywacji zawodowej os. 

będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16, realizowany jest przez 

spółkę MCS. Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku 

pracy Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

3. Całkowita wartość projektu: 1 860 732,12 zł 

4. Wysokość dofinansowania: 1 767 665,12 zł 

5. Zasięg terytorialny Projektu – woj. mazowieckie 

6. Okres realizacji Projektu: od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
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7. Cel główny projektu: Wzrost zatrudnienia wśród 100(80K i 20M)mieszkańców i mieszkanek obszarów wiejskich 

woj. mazowieckiego(w rozumieniu przepisów KC i zgodnie z definicją GUS opartej na podziale jednostek 

administracyjnych zastosowanym w rej. TERYT) w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, w tym os. 

należących do grup defaworyzowanych tj. 80 kobiet, 12 os. (2K i 10M) z niepełnosprawnościami oraz 12 os. (2K i 

10M) powyżej 50 r.ż.  

8. Niniejsza Umowa Uczestnictwa w Projekcie określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie, do których 

przestrzegania zobowiązuje się Uczestnik/Uczestniczka Projektu, m.in.: 

- kryteria uczestnictwa w Projekcie, 

- warunki uczestnictwa w Projekcie, 

- zobowiązania Beneficjenta 

- zobowiązania Uczestnika Projektu 

- warunki wypłat stypendiów szkoleniowych, stażowych oraz zwrotów kosztów dojazdu 

9. Definicje: 

a) Projekt – Projekt pt. „Wczoraj bierni defaworyzowani – dzisiaj aktywni faworyci”. Kompleksowy projekt 

reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Nr RPMA08.02.00-14-

4383/16 

b) Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie. 

c) Beneficjent – MCS Sp. Z o. o., Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 

47/lok.10 

d) RPO WM – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

e) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

f) Kandydat do Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie. 

g) Uczestnik Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa w Projekcie. 

h) Regulamin Rekrutacji – Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  

i) Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie 

jest bezrobotna). 

j) Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721 z późn. zm.), i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 

k) Osoby powyżej 30 r.ż – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. podpisania Umowy ma ukończone 30 

lat 

l) Osoby powyżej 50 r.ż – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. podpisania Umowy ma ukończone 50 

lat 

 

 

§2. Przedmiot Umowy 

 

 

1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika Projektu w Projekcie „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni 

faworyci – program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” – numer 

RPMA.08.02.00-14-4383/16 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

§3. Kryteria uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bierna zawodowo, niezarejestrowana w 

PUP w wieku 30 lat i więcej należąca co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. 

2. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca na obszarze wiejskim województwa 

mazowieckiego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i zgodnie z definicją GUS, która opiera się na 

podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT (dostęp: 

http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx) 

3. Do uczestnictwa w projekcie może przystąpić każda osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 1 i 2 

powyżej. 

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu dobrowolnie przesyła zgłoszenie do udziału w Projekcie wraz z załącznikami 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami i 

oświadczeniami, do których przedłożenia może zostać zobligowany na etapie rekrutacji oraz w trakcie trwania 

Projektu. 

6. Uczestnik/Uczestniczka projektu po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zobowiązany jest do dostarczenia 

wszystkich dokumentów w oryginale. 

7. Podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu. 

8. Podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie oznacza, iż zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik Projektu spełnia kryteria uczestnictwa, uprawniające go do udziału 

w projekcie. 

9. Uczestnik projektu oświadcza, iż w celu udokumentowania spełnienia wymogów formalnych, najpóźniej w dniu 

podpisania niniejszej Umowy złoży w wersji papierowej: 

a) Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z załącznikami: 

b) Informacja o uczestnikach projektu 

c) Ankieta motywacji wzięcia udziału w projekcie 

d) Oświadczenie uczestnika projektu - dotyczące przetwarzania danych osobowych 

e) Oświadczenia uczestnika projektu - dotyczące spełnienia warunków kwalifikowania do udziału w projekcie 

f) Inne (jeżeli dotyczy) 

 

§4. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 
1. Beneficjent udziela wsparcia Uczestnikowi Projektu, mające na celu aktywizację zawodową osób, które zostały 

zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy 

2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy Regulaminu rekrutacji do Projektu, Umowy uczestnictwa w Projekcie, 

zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM oraz zapisy podpisanej między Beneficjentem a IP 

umowy o dofinansowanie Projektu. 

3. Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny.  

4. Wsparcie zostanie udzielone w następujących formach: 

a) formy obligatoryjne dla wszystkich uczestników, 100 osób: 

i. Indywidualne spotkania z doradcą celem opracowania IPD  

ii. Indywidulane spotkania z psychologiem w oparciu o IPD  

iii. Poradnictwo zawodowe indywidualne i warsztaty grupowe 

b) szkolenia zawodowe, 20 osób: 

i. Szkolenie zawodowe Opiekun osób starszych  - 2 gr x 10 os x 228 godz. 

http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx
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c) szkolenia miękkie nadające kompetencje w danym obszarze tematycznym, 60 osób 

ii. Lider zespołu (15 os x 48 godz.),  

iii. Pracownik Obsługi Klienta (15 os x 48 godz.),  

iv. Konsultant HR (15 os x 128 godz.) 

v. Przedstawiciel Handlowy (15 os x 128 godz.) 

d) staże zawodowe – 70 os x 3 m-cy 

5. Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w jednej z zaplanowanych czterech ścieżek wsparcia: 

a) Ścieżka 1 – formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe, 

b) Ścieżka 2 – formy obligatoryjne + szkolenia miękkie, 

c) Ścieżka 3 – formy obligatoryjne + staże zawodowe, 

d) Ścieżka 4 – formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe lub miękkie + staże zawodowe 

6. Udział we wszystkich formach wsparcia wskazanych w IPD jest obowiązkowy.  

7. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcie Uczestnik projektu zobowiązany jest poinformować 

Beneficjenta o przyczynie nieobecności.  

8. Wymagana obecność na szkoleniach – minimum 80%.  

9. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności oraz nie przedstawienie usprawiedliwień powstałych nieobecności 

będzie wiązało się z zerwaniem Umowy uczestnictwa w Projekcie z winy Uczestnika Projektu i pociągnięcie 

Uczestnika Projektu do odpowiedzialności finansowej 

10. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w przewidzianych w Projekcie egzaminach na zakończenie szkoleń.  

11. Uczestnikowi przysługuje:  

a) Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia 

b) Materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń 

c) Stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń – wypłacane Uczestnikowi po zakończeniu każdego miesiąca 

szkolenia na podstawie podpisanych list obecności na szkoleniach w wysokości 6,65 brutto za godzinę odbytego 

szkolenia  

d) Stypendium stażowe dla uczestników staży– wypłacane Uczestnikowi po zakończeniu każdego miesiąca stażu 

na podstawie podpisanych list obecności/potwierdzenia realizacji stażu przez Opiekuna stażu w wysokości 1850 

brutto miesiąc odbytego stażu 

Zwrot kosztu dojazdu na wszystkie formy wsparcia przysługuje na pisemny wniosek Uczestnika, do limitu określonego 

w projekcie oraz po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, potwierdzających faktycznie poczyniony wydatek na 

dojazd/opiekę. 

 

§5. Zobowiązania Beneficjenta 

 

1. Beneficjent zobowiązuje się do: 

a) Przeprowadzenia i zorganizowania w ramach Projektu kompleksowego wsparcia w formie, o którym mowa w 

par. 4 pkt. 4 niniejszej Umowy 

b) Zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji Projektu. 

c) Wypłaty stypendium szkoleniowego na warunkach określonych w par. 7 niniejszej Umowy. 

d) Wypłaty stypendium stażowego na warunkach określonych w par. 8 niniejszej Umowy. 

e) Wypłaty zwrotu kosztów dojazdu na warunkach określonych w par. 9 niniejszej Umowy. 

 

 

§6. Zobowiązania Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
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a) Uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia wskazanych w IPD, zgodnych z formami wsparcia 

realizowanymi w Projekcie, o których mowa w par. 4 pkt. 4 niniejszej Umowy 

b) potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności 

c) udziału w badaniach ewaluacyjnych, testach i egzaminach realizowanych w ramach Projektu; 

d) potwierdzenia skorzystania ze świadczeń udzielonych w ramach projektu (np. skorzystania z cateringu na 

szkoleniu) przez złożenie podpisu na odpowiednich listach. 

e) przekazania informacji na temat swojej sytuacji na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji w okresie 4 tygodni od dnia opuszczenia 

projektu, tj. m.in.: 

- przekazanie kopii certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji, 

- przekazanie kopii oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu lub 

oświadczenia podpisanego przez Uczestnika Projektu potwierdzającego osiągnięty rezultat (w przypadku 

braku możliwości przedstawienia kopii ofert), 

- przekazanie kopii dokumentów potwierdzających fakt podjęcia przez Uczestnika Projektu 

kształcenia/szkolenia lub uzyskania kwalifikacji lub pracy (łącznie z pracującą na własny rachunek). 

e) dostarczenia kopii umowy lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającej podjęcie zatrudnienia w 

przypadku, gdy podjęcie zatrudnienia nastąpi w trakcie udziału w Projekcie lub w okresie do 3 miesięcy od 

zakończenia przez Uczestnika udziału w Projekcie. 

2. Z obowiązku uczestnictwa w Projekcie zwalnia Uczestnika Projektu jedynie podjęcie zatrudnienia w oparciu o: 

a) stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy); 

b) stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1946 r. – Kodeks cywilny); 

c) podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej); 

d) siła wyższa, bądź inną okoliczność, którą Beneficjent zakwalifikuje jako wystarczającą. 

3. Brak uczestnictwa w przewidzianych dla danego Uczestnika Projektu formach wsparcia będzie traktowane jako 

nieuzasadnione odstąpienie od niniejszej Umowy. 

4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Uczestnika Projektu lub naruszenia przez 

niego obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, lub rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie 

w trakcie jego trwania (w tym przerwanie stażu) Beneficjent ma prawo do naliczenia Uczestnikowi Projektu kary 

umownej w wysokości dotychczas poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem Uczestnika Projektu w 

projekcie.  

5. Maksymalny koszt udziału Uczestnika Projektu w Projekcie wynosi 18 000,00 zł 

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dokonania zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego 

przez Beneficjenta, w kwocie wynikającej z obliczeń wykonanych przez Beneficjenta w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez Beneficjenta staje się 

wymagalne z upływem 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go Uczestnikowi Projektu. 

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się każdorazowo sporządzać i dostarczać Beneficjentowi prawidłowo wypełnione i 

podpisane dokumenty wymagane przez Beneficjenta, potrzebne do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. 

Dokumenty będą dostarczane przez Uczestnika Projektu w terminie i miejscu wskazanym przez Beneficjenta. 

 

 

§7. Stypendia szkoleniowe 

 

 

1. Uczestnikom Projektu, którzy zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania (IPD) zostaną 

skierowani na szkolenie realizowane w ramach Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie 

większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w 

przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 
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2. Wartość stypendium za 1 godzinę szkolenia wynosi 6,65 zł brutto (120% zasiłku = 997,40/150 godzin) 

3. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik Projektu był obecny. 

4. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są podpisane przez Uczestnika listy obecności na poszczególnych 

zajęciach.  

5. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu za dany miesiąc zostanie wypłacone najpóźniej do 10 dnia 

następnego miesiąca. Stypendium zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu w 

„Informacji o numerze rachunku bankowego” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

6. Beneficjent zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium niż jest to określone pkt 5 powyżej, w 

momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów 

zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej. 

7. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendium, które wynikają z 

opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Beneficjenta, przeznaczonych na 

realizację Projektu. 

8. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

a) podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów 

rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 

oraz zgodnie z art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłacanego stypendium, jeżeli z 

zawartej umowy wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia z tytułu uczestnictwa w stażu. 

b) podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów 

stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. 

c) nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 

307, z późn. zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z 

wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika 

projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.). 

9. Beneficjent na podstawie „Informacji o ubezpieczeniu społecznym” stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy zgłosi 

uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§7. Stypendia stażowe 

 

1. Uczestnikom Projektu, którzy zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania (IPD) zostaną 

skierowani na staż realizowany w ramach Projektu przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej 

niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu/praktyki zrealizowanych przez stażystę.  

2. Wysokość wypłacanego stażyście stypendium w ramach Projektu wynosi 1850 zł. brutto miesięcznie 

3. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, dni ustawowo wolne i dni wolne przysługujące 

stażyście (osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które 
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są udzielane na pisemny wniosek odbywającego staż). Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy 

obecności.  

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć listy obecności na stażu (kserokopię lub skan) do 5 dnia 

następnego miesiąca mailem lub pocztą na adres biura projektu Beneficjenta 

5. W przypadku choroby, odbywającemu staż przysługuje wynagrodzenie za czas udokumentowanej niezdolności do 

pracy zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 nr 77.) 

6. Stypendium stażowe wypłacone będzie po odbyciu każdego miesiąca stażu, po dostarczeniu do Beneficjenta listy 

obecności, do 10 dnia następnego miesiąca. Stypendium zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika Projektu w „Informacji o numerze rachunku bankowego” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

7. Beneficjent zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium niż jest to określone pkt 5 powyżej, w 

momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów 

zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej. 

8. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendium, które wynikają z 

opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Beneficjenta, przeznaczonych na 

realizację Projektu. 

9. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego: 

d) podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów 

rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 

oraz zgodnie z art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłacanego stypendium, jeżeli z 

zawartej umowy wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia z tytułu uczestnictwa w stażu. 

e) podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów 

stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. 

f) nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 

307, z późn. zm.)  

10. Beneficjent na podstawie „Informacji o ubezpieczeniu społecznym” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§8. Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia 

1. Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia. 

2. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku uczestniczenia we wsparciu oferowanym poza miejscem zamieszkania 

Uczestnika projektu do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej lub biletów 2 klasy w regionalnym 

transporcie kolejowym z uwzględnieniem posiadanych ulg i zniżek. 

3. Łączna kwota zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć kwoty 1 405,00 zł dla jednego Uczestnika Projektu w 

całym okresie jego uczestnictwa w projekcie. 

4. Warunkiem przyznania finansowania kosztów przejazdu jest złożenie przez uczestnika „Wniosku o zwrot kosztów 

dojazdu” stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy oraz dołączenie jednorazowo do wniosku biletu/ów komunikacji 
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miejskiej lub biletu/ów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym lub oświadczenia przewoźnika o wysokości 

kosztów przejazdu na danej trasie lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość kosztu przejazdu.  

5. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje tylko za dni obecności na danych formach wsparcia na podstawie podpisanych 

list obecności. 

6. Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonywany zbiorczo w miesięcznym cyklu rozliczeniowym, najpóźniej do 10-tego 

dnia następnego miesiąca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika Projektu, istnieje możliwość sfinansowania transportu 

specjalistycznego tj. transportu niezbędnego i dostosowanego do niepełnosprawności danego uczestnika. Każdy 

wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Koordynatora projektu. 

8. Zwrot kosztów dojazdu obowiązuje za czas trwania danej formy wsparcia.  

9. Zwrot kosztów dojazdu zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu w 

„Informacji o numerze rachunku bankowego” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

 

§8. Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu rekrutacji, 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz dokumenty programowe regulujące konkurs, w wyniku którego jest realizowany 

niniejszy Projekt, tj. m.in.: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2014 r. poz. 1146, późn. zm.), Wytyczne 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

Wytyczne Ministra w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 

dnia 22.04.2015 r., Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020, Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. 

3. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być dokonywane w formie 

pisemnej.  

4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń.  

5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z 

realizacją Umowy.  

6. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt 5, Strony ustalają zgodnie, że spór 

zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Beneficjenta.  

7. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Beneficjenta, w oparciu o odpowiednie reguły i 

zasady wynikające z PRO WM, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.   

8. Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa w Projekcie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu oraz wywiązania się Uczestnika Projektu ze wszystkich 

zobowiązań wobec Beneficjenta, określonych w niniejszej Umowie.  

10. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.  

11. Wszelkie oświadczenia Uczestnika Projektu składane na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa w projekcie składane są 

pod rygorem odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

12. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Beneficjentowi przysługuje od Uczestnika Projektu 

roszczenie w drodze powództwa cywilnego 
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…………………………………     …………………………… 

Podpis Uczestnika Projektu      Podpis osoby upoważnionej do podpisania  

                    umowy ze strony Beneficjenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Informacja o numerze rachunku bankowego, 

2. Informacja o ubezpieczeniu społecznym, 

3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu. 
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Załącznik nr 1 

 

INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

 

Dane osobowe 

 

NAZWISKO:  

IMIONA:  

 

 

Dane bankowe, niezbędne do dokonania przelewu 

 

NAZWA BANKU:  

 

ADRES PLACÓWKI BANKU – ULICA, NR, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ: 

 

 

 NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY MA BYĆ REALIZOWANY PRZELEW: 

 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM 

Dane osobowe 

 

NAZWISKO:  

IMIONA:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

DATA I MIEJSCE URODZENIA:  

PESEL  

Oddział NFZ     

 

 

W związku z podpisaniem Umowy uczestnictwa w projekcie nr ..…/UP/RPMA08.02.00-14-4383/16 oświadczam, że: 

 

1. Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej □ TAK  □ NIE 

Jeżeli TAK, to moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: 

a) co najmniej minimalne wynagrodzenie      □ TAK  □ NIE 

b) mniej niż minimalne wynagrodzenie. 

2. Jestem jednocześnie już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę 

nakładczą; umowę zlecenia lub agencyjną       □ TAK  □ NIE 

3. Jestem już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów niż w pkt 1 i 2 (np. działalność 

gospodarcza, KRUS)         □ TAK  □ NIE
  

Jeżeli TAK. Podaję tytuł ubezpieczenia: …………………………………………………… 

4. Jestem emerytem lub rencistą        □ TAK  □ NIE 

Jeżeli TAK, podaję nr świadczenia ZUS: .............................................................................. 

5. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat  □ TAK  □ NIE 

6. Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana /ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty ubezpieczeniem społecznym 

z żadnego tytułu          □ TAK  □ NIE 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis uczestnika projektu  
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Załącznik nr 3 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

 

Dane osobowe 

 

NAZWISKO:  

IMIONA:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

 

 

W związku z podpisaniem Umowy uczestnictwa w projekcie nr ..…/UP/RPMA08.02.00-14-4383/16 wnioskuję o: 

□ zwrot kosztów dojazdu na doradztwo związane z IPD realizowane w terminie ……………………..…………………… 

□ zwrot kosztów dojazdu na indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane w terminie ……………………………… 

□ zwrot kosztów dojazdu na szkolenie pt. …………………………… realizowane w terminie …………...……………… 

□ zwrot kosztów dojazdu na staż za miesiąc  …………………………………………………………………………..…… 

 

Oświadczam, że na danej trasie występuje komunikacja publiczna  □ TAK  □ NIE 

Oświadczam, że koszt przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika 

……………………………………………….……………..wykonującego usługi w zakresie komunikacji                                       

                                   (nazwa przewoźnika) 

publicznej, wynosi na danej trasie: 

 

Cena biletu jednorazowego: ………………………………………….....................………………...zł, 

Cena biletu miesięcznego: .................................................................................................... ... zł. 

 

Oświadczam, iż nie otrzymuję  z innych źródeł refundacji zwrotu kosztów przejazdu na ww. trasie 

 
……………………………………………………. 

Podpis uczestnika projektu 


