
 

Projekt nr RPLD.11.03.02-10-0006/21 pn. „Budujemy naszą przyszłość” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - NAUCZYCIEL 

 

zawarta w dniu ……………………………………r. w Łodzi pomiędzy: 
 

Zespół Szkół Budowlano- Technicznych w Łodzi, zwanego dalej „Realizatorem projektu” 

reprezentowanym przez Panią Elżbietę Kuskowską - Dyrektora Placówki, a 

 

.......................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko nauczyciela ) 

 

zwanym/-ną dalej „Uczestnikiem”  
§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w Projekcie pn. „Budujemy naszą 

przyszłość”(nr RPLD.11.03.02-10-0006/21) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności, Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.2 Kształcenie 

zawodowe- miasto Łódź. 
 

§ 2.  
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020.  
2. Projekt realizowany w terminie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r.  
3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 3.  
1. Uczestnik  potwierdza udział w n/w szkoleniach/kursach/stażu  oraz składa niezbędne 

oświadczenia i dokumenty 

a) Szkolenie AutoCad- TAK □/NIE□; 

b) Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami 

elektrycznymi- TAK □/NIE□; 

c) Kurs certyfikowany instalator pomp ciepła- TAK □/NIE□; 

d) Szkolenie z zakresu zakupionego sprzętu- TAK □/NIE□; 

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

Projekcie pt. „Budujemy naszą przyszłość”, przyjmuję do wiadomości treści w nim 

zawarte i zobowiązują się do przestrzegania jego zapisów oraz kwalifikuje się do objęcia 

wsparciem w ramach projektu. 
 

§ 4.  
Realizator projektu zobowiązuje się do:  

a) Sfinansowania szkoleń wymienionych w paragrafie 3 .  
b) Udostępnienia nieodpłatnie sal, wyposażenia i pomocy edukacyjnych zakupionych w 

ramach projektu do celów w/w szkoleń. 



 

 

 

d)  Zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez 

Przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu 

określonego w wymaganiach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. 
 

§ 5.  

Uczestnik zobowiązuje się  do:  

1. Zgłaszania się na szkolenia w dniu, o godzinie i w miejscu wskazanym w harmonogramie 

zajęć.   
2. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi podczas udziału w 

projekcie.  
3. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli takowe będą wymagane.  
4. Udzielania Realizatorowi projektu informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia 

sprawozdawczości projektu. 

 
§ 6.  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ...-…-…..r. do …-….-…...r.  

2. Uczestnik może rozwiązać niniejszą umowę przed zakończeniem projektu za 

wypowiedzeniem złożonym na piśmie. 
 
3. Wypowiedzenie określone w pkt.2 jest skuteczne od dnia akceptacji go przez Realizatora 

projektu.  
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu 

Realizatorowi projektu poniesionych przez niego kosztów związanych z jego 

dotychczasowym udziałem w projekcie, o ile wypowiedzeniu nie będą towarzyszyły 

istotne i udokumentowane przesłanki. 
 

§ 7.  

Uczestnik projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie w przypadku:  

a) Naruszenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

b) Podania fałszywych informacji w złożonej dokumentacji,  
c) Nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszej umowie. 

 
§ 8.  

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
 
 

 

…..……………………………………… ………………………….………………… 
 

Miejscowość, data, podpis uczestnika* podpis Realizatora projektu 

  
 
 
 
 
 

 


