
 
 

Projekt „AKTYWIZACJA RYNKU PRACY – WSPARCIE OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓW” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

 

ZAŁACZNIK NR 6 

DO REGULAMINU UCZESTNICTWA 

 

UMOWA SZKOLENIOWA NR ………….. 

w ramach projektu „Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn 

dotyczących pracodawców” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 

 

zawarta we …………………….., w dniu …………………….. 

 

Pomiędzy: 

 

Nazwa Partnera ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres Partnera ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ……………………………  NIP: …………………………………………. 

Reprezentowanym przez ...................................................................................................................... 

Zwanym dalej „PARTNEREM” 

 

a Panem/ Panią*: 

............................................................................................................................................................... 

zamieszkałym/ą..................................................................................................................................... 

legitymująca się dowodem osobistym ................................................................................................. 

nr PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej „UCZESTNIKIEM”, została zawarta Umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w ramach Projektu „Aktywizacja 

rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców” oraz 

akceptuje wszystkie jego postanowienia. 



 
 

Projekt „AKTYWIZACJA RYNKU PRACY – WSPARCIE OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓW” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

 

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z programem szkolenia oraz akceptuje wszystkie jego 

postanowienia. 

3. Uczestnik projektu oświadcza, że w dniu podpisania umowy szkoleniowej nie jest zatrudniony na 

umowę o pracę. 

4. Zaświadczenie ukończenia szkolenia otrzyma uczestnik szkolenia, którego obecność zostanie 

potwierdzona, podpisem na liście obecności, w 80% czasu trwania szkolenia. 

 

 

§ 2 

1. Tytuł szkolenia: …………………………………………………………………. 

2. Termin szkolenia: ……………………………………………………. 

3. Miejsce szkolenia: …………………………………………………… 

4. Liczba godzin szkolenia: …………………………………………… 

 

 

§ 3 

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć  

w związku z realizacją Umowy. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

rzeczowo dla siedziby Partnera. 

 

 

§ 4 

Wszelkie informacje, zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

§ 7 

Załączniki: 

1) Oświadczenie o niepobieraniu stypendium w ramach szkolenia organizowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy; 

2) Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego; 

3) Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej dla osób ubiegających się o stypendium. 

 

 

 

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

               PARTNER                          UCZESTNIK SZKOLENIA 


