Projekt „Szkolenia zawodowe dla kierowców z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie”
nr RPSW.08.05.03-26-0005/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr …......... /……..……
(„Umowa”)
zawarta w ………………………………, w dniu ………………………………… r.
dotycząca udziału w projekcie pt. „Szkolenia zawodowe dla kierowców z zakresu przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie” (zwanego dalej „Projektem”),
realizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia
ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr
RPSW.08.05.03-26-0005/19-00 zawartej w dniu 31.10.2019 r. pomiędzy Beneficjentem – Danielem
Pawłuckim prowadzącym działalność gospodarczą Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes
Daniel Pawłucki z siedzibą przy ul. św. Kingi 10/40, 35-614 Rzeszów a Województwem Świętokrzyskim, z
siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa,
pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
§ 1 Strony Umowy
Stronami Umowy są:
1. „Organizator” - podmiot realizujący projekt – Daniel Pawłucki prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki z siedzibą przy ul. św. Kingi
10/40, 35-614 Rzeszów, NIP 5170054612, REGON 180908961, reprezentowany przez Daniela Pawłuckiego.
2. „Uczestnik Projektu” - dane zgodne z zamieszczonymi w tabeli poniżej:
LP.
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§ 2 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie wsparcia w postaci szkolenia zgodnie ze ścieżką związaną
z realizacją projektu tj.:
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a) Kurs podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (3 dni = 24h),
wraz z egzaminem ADR.
b) Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (2 dni = 16h),
wraz z egzaminem ADR.
Udzielenie wsparcia Uczestnikowi Projektu następuje z chwilą podpisania Umowy.
3. Każde szkolenie odbywa się w cyklach 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie, w dni robocze lub
weekendy.
4. Koszt udziału w projekcie Uczestnika Projektu wynosi 1625,63 zł (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia
pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze).
5. Całkowity koszt uczestnictwa pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Organizatora, pod
warunkiem spełnienia przez Uczestnika Projektu wymagań określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału
w projekcie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie szkoleń, o czym
Uczestnik Projektu zostanie poinformowany.
§ 3 Obowiązki Organizatora
Do obowiązków Organizatora w ramach niniejszej Umowy należy:
1. Zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć
szkoleniowych.
2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej posiadającej uprawnienia do prowadzenia kursów
założonych w projekcie.
3. Zapewnienie materiałów szkoleniowych.
4. Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych założonych w projekcie.
5. Wydanie potwierdzeń uczestnictwa w kursach.
6. Umożliwienie udziału w egzaminach ADR.
7. Informowanie Uczestników Projektu o terminach zajęć i egzaminów oraz wszelkich zmianach
w harmonogramie spotkań.
§ 4 Obowiązki Uczestnika Projektu
Do obowiązków Uczestników Projektu w ramach niniejszej umowy należy:
1. Systematyczny udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem, każdorazowo potwierdzony na liście
obecności.
2. Obowiązkowe przystąpienie w wyznaczonym przez Organizatora terminie do egzaminów
zewnętrznych.
3. Wypełnianie dokumentów związanych z realizacją projektu.
4. Udział w minimum 80% zajęć szkoleniowych.
5. Niezwłoczne informowanie Organizatora projektu o zmianie danych osobowych i innych mogących
mieć wpływ na realizację projektu.
§ 5 Rozwiązanie Umowy przez Organizatora
Organizator Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1. Rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0005/19-00.
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2. Rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu
rekrutacji i udziału w projekcie lub jakiegokolwiek działania na szkodę Organizatora.
§ 6 Naruszenie postanowień Umowy
1. W przypadku złamania przez Uczestnika Projektu któregokolwiek z zapisów niniejszej Umowy lub
przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia
Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu.
2. W przypadku skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu lub rezygnacji własnej
Uczestnika Projektu – zobowiązany będzie on do zwrotu całości kosztów uczestnictwa w projekcie
w wysokości: 1625,63 zł (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze).
3. Zwrot środków musi nastąpić w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia przesłanek określonych
w §6 pkt 2.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych w związku
z zawarciem i realizacją Umowy. Sprawy, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Oświadczam, iż wszystkie zawarte w Umowie dane są prawdziwe.
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