UMOWA NR …………….
udziału w projekcie „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób
w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” realizowanego
w ramach 8 Osi priorytetowej - rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.
zawarta w Krakowie w dniu …………………………...
pomiędzy:
KOMPASS INVEST SP. Z O. O. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-783) przy ul. Grunwaldzkiej 21,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000719870, NIP 7792483287, REGON 369584216, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł
(dawniej "Kompass Consulting Buczkowski Maciej, ul. Rokietnicka 15, 62-080 Tarnowo Podgórne,
NIP:7772713519, REGON: 300955729"), reprezentowaną przez:
......................................................zwaną dalej „Beneficjentem”,
a
……………………………………………………………………………………….…, PESEL:……………………………………..,
zam.…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..,
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką Projektu”.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej
30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” realizowany przez Kompass
Invest sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.08.02.00-120053/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach 8 osi priorytetowej
rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2020 r.
3. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektu określa Regulamin Projektu „DROGA DO
ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat,
pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”.
§ 2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika/czki w Projekcie „DROGA DO
ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat,
pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” realizowanego przez Beneficjenta
oraz udzielenie Uczestnikowi/czce Projektu wsparcia w formie nieodpłatnego doradztwa,
kursów/szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych.
2. Zakres wsparcia o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a) kompleksowe wsparcie doradczo - motywacyjne skierowane do 140 uczestników.
Każdy Uczestnik otrzyma opiekę Doradcy Klienta, który na podstawie diagnozy
i indywidualnych potrzeb wypracuje wraz z Uczestnikiem Indywidualny Plan Działania
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przekładający się na ścieżkę udziału w projekcie, a w efekcie uzyskanie zatrudnienia.
Zakres: charakterystyka pomocy świadczonej UP, ułatwiającej podejmowanie
konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania jego problemu zawodowego,
zaplanowaną aktywność UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
efekty ustaleń doradcy klienta i uczestnika z określonymi: celami, alternatywami
zawodowymi, działaniami i terminami ich realizacji, rodzaj wsparcia jakim zostanie
objęty UP z zaakceptowanym uzasadnieniem jego wyboru,
1) indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy – dla 140 uczestników. Zakres:
indywidualne rozmowy: wywiad, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy,
aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowywanie profili uczestników
i pracodawców), pobudzanie do samodzielnego działania i poszukiwań, motywowanie
do uzupełnienia kwalifikacji, monitorowanie aktywności w ww. zakresie.
2) specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne – dla 112 uczestników
(wsparcie doradcy zawodowego dla 70 osób, wsparcie psychologa dla 42 osób) Zakres:
wsparcie doradcy zawodowego – planowanie rozwoju zawodowego poprzez
udzielanie porad w zakresie wyboru zawodu lub zmiany kwalifikacji, badanie
zainteresowań i uzdolnień zawodowych, rozwiązywanie problemów zawodowych;
wsparcie psychologa – motywowanie, pokonywanie barier, zwalczanie stereotypów.
3) kursy i szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji – dla 140
uczestników; dobór kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie/zmianę
kwalifikacji zawodowych na podstawie indywidualnych potrzeb i zainteresowań
uczestników projektu. Uczestnicy otrzymają: stypendium szkoleniowe wypłacane po
zakończeniu kursu, niezbędne badania, odzież ochronną, ubezpieczenie NNW,
materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz podejście do egzaminu.
4) staże zawodowe – 56 uczestników; 3 miesięczne staże zawodowe mające na celu
nabycie praktycznych umiejętności na rynku pracy; osobom skierowanym na staż
przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie wstępne, ubezpieczenie NNW,
zwrot kosztów opieki nad osobą zależną oraz zwrot kosztów dojazdu.
3. Terminy przeprowadzenia poszczególnych form wsparcia określonych w przedmiotowej
umowie zostaną ustalone indywidualnie z każdym Uczestnikiem/czką Projektu.
4. Szczegółowe warunki dotyczące odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu stażu zawodowego
reguluje odrębna umowa o organizację stażu zawodowego.
§ 3 Prawa i obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności:
1) zapewnić Uczestnikom Projektu bezpłatny udział w formach wsparcia wymienionych
w § 2 ust. 2;
2) zapewnić kadrę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację form
wsparcia określonych w § 2 ust. 2;
3) po pozytywnym zakończeniu kursu/szkolenia wydać dokument potwierdzający
nabycie przez Uczestnika Projektu konkretnych kwalifikacji/kompetencji.
2. Beneficjent ma prawo do przeprowadzania ewaluacyjnych badań ankietowych.
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3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych.
Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Projektu o wszelkich
zaistniałych zmianach.
4. Prawa i obowiązki Beneficjenta związane z realizacją Projektu zostały szczegółowo określone
w Regulaminie Projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji
zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa
małopolskiego”.
§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w szczególności:
1) do zapoznania z treścią Regulaminu Projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na
rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy
z województwa małopolskiego” oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień;
2) do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzenia
uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, wypełniania ankiet ewaluacyjnych
i monitoringowych w czasie trwania Projektu;
3) do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin zajęć objętych programem, nieobecność
w zajęciach przekraczająca 20% godzin zajęć szkoleniowych jest równoznaczna
z nieukończeniem szkolenia i nie daje podstaw do uzyskania Certyfikatu ukończenia
szkolenia;
4) do informowania Beneficjenta o nieobecności na zajęciach. Każdorazowa nieobecność na
kursie/szkoleniu powinna być usprawiedliwiona. Za nieobecność usprawiedliwioną strony
uznają chorobę bądź inne zdarzenie losowe uniemożliwiające udział we wskazanych
zajęciach. Uczestnik zobowiązany jest wówczas do bezzwłocznego przedłożenia
Beneficjentowi właściwego zwolnienia na druku ZLA lub e-ZLA, bądź innego dokumentu
wykazującego zaistnienie zdarzenia losowego w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od
zaistnienia przyczyny nieobecności. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest do
niezwłocznego telefonicznego poinformowania Beneficjenta o zaistniałym zdarzeniu
uniemożliwiającym realizację jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
5) do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia
wskazanych w Indywidualnym Planie Działania;
6) do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020;
7) w związku z koniecznością pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uczestnik/czka
projektu, w przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia
udziału w projekcie– Uczestnik Projektu jest zobowiązany przedstawić w terminie 7 dni
dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopię umowy o
pracę
lub
umowy
cywilno-prawnej,
zaświadczenie
z
zakładu
pracy
o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia
pracy);
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8) do podjęcia odpowiedniego zatrudnienia1 zaproponowanego przez Beneficjenta Projektu tj.
uczestnik nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić podjęcia propozycji
odpowiedniego zatrudnienia przedstawionej przez Beneficjenta Projektu.
2. Uczestnikowi Projektu przysługują:
1) bezpłatny udział w formach wsparcia wymienionych w § 2 ust. 2;
2) w czasie trwania kursów/szkoleń: niezbędne badania, odzież ochronna, ubezpieczenie
NNW, materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz podejście do egzaminu.
3) w czasie trwania staży: stypendium, badania lekarskie wstępne, ubezpieczenie NNW, zwrot
kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
3. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu związane z realizacją Projektu zostały szczegółowo
określone w Regulaminie Projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji
zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy
z województwa małopolskiego”.
§ 5 Świadczenia
1. Każdemu uczestnikowi kursu/szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe.
2. W przypadku kursu/szkolenia trwającego co najmniej 150 godzin, jednorazowo zostanie
wypłacone stypendium w wysokości 997,40 zł netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt
siedem złotych 40/100). W sytuacji, w której szkolenie/kurs trwa krócej niż 150 godzin,
stypendium będzie naliczane proporcjonalnie do ilości godzin trwania kursu/szkolenia.
3. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie po zakończeniu kursu/szkolenia w oparciu o listę
obecności i na postawie listy płac, na wskazane konto bankowe Uczestnika/czki przedłożone
Beneficjentowi w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia udziału
Uczestnika/czki Projektu w formach wsparcia wymienionych w § 2 ust. 2.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej
osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” oraz
odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie, tylko z ważnego powodu co
jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie o czym informuje, w formie
pisemnej, niezwłocznie Beneficjenta.
4. Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym
wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik
Projektu nie spełni wymagań Regulaminu Projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na
rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy
z województwa małopolskiego” w tym:

Odpowiednie zatrudnienie – oznacza zatrudnienie, które podlega ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania którego
bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo
przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na jego wykonywanie (czyli nie ma potwierdzonych przez
lekarza przeciwwskazań) oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie
przekracza 3 godzin, za wykonywanie którego osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
1
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1) opuści określoną w regulaminie ilość godzin przeznaczonych na wsparcie, w którym
zobowiązał się uczestniczyć;
2) nie wypełni bez usprawiedliwienia jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 7 dni
kalendarzowych stosownych wyjaśnień;
3) przedstawi fałszywe, nieprawdziwe lub niepełne oświadczenia w celu możliwości
przystąpienia do udziału w Projekcie.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn
lub w przypadku, o którym w ust. 4 pkt 1-3, Uczestnik projektu zapłaci karę umowną
w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionym przez Beneficjenta kosztom związanym
z udziałem Uczestnika w projekcie.
5. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
kary umownej.
6. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie
Projektu zawartej przez Beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej
umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla
Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika Projektu.
4. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie
pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej umowy. Korespondencja będzie
kierowana na poniższe adresy:
1) do Beneficjenta: Kompass Invest Sp. z o.o. , Kompass Invest sp. z o.o.,
ul. Świętokrzyska 12, pok. 302, Kraków (biuro projektu);
2) do Uczestnika Projektu:…………..……………………………………………...

Uczestnik Projektu

...............................................................
(Imię i nazwisko, podpis, data)

Beneficjent

.......................................................
(Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby
upoważnionej
do podpisania
Umowy
w imieniu Beneficjenta)
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