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Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji uczestników 
 

UMOWA UCZESTNICTWA NR ………..………… 
W PROJEKCIE „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane 

do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin” 
Numer projektu: RPMA.10.03.04-14-a033/17-00 

 
realizowanym przez CHIC Warsaw sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-730 Warszawa), Aleja 
Wilanowska 273, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”; 
Działanie 10.3: „Doskonalenie Zawodowe”; Poddziałanie 10.3.4 „Kształcenie oraz Doskonalenie 
Zawodowe Osób Dorosłych” 
zwana dalej „Umową”,  
zawarta w Warszawie w dniu……………………………………………………  
 
pomiędzy:  
CHIC Warsaw spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-730 Warszawa), 
Aleja Wilanowska 273, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem 0000518867, NIP 5242767759, REGON 147144305,  
reprezentowaną przez Panią Agatę Angelikę Zarzycką  - Prezesa Zarządu,  
zwaną dalej „Beneficjentem”,  
a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(numer PESEL Uczestnika/Uczestniczki) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(seria i numer dowodu osobistego Uczestnika/Uczestniczki, organ wydający, data ważności)  
 
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda/każdy z osobna „Stroną”.  
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Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:  
 

§ 1 
1. Beneficjent oświadcza, że realizuje projekt „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania 

odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących 
się w produkcji odzieży z dzianin” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 
2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”; Działanie 10.3: 
„Doskonalenie Zawodowe”; Poddziałanie 10.3.4 „Kształcenie oraz Doskonalenie Zawodowe 
Osób Dorosłych”. 

2. Podstawą realizacji projektu „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży  
w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się  
w produkcji odzieży z dzianin” jest umowa o dofinansowanie zawarta przez Beneficjenta  
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  

3. Projekt „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane 
do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży  
z dzianin” realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2020 r.  
 

§ 2 
Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że jest uprawniony/a do wzięcia udziału w projekcie „Nowoczesne 
kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb 
pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin” – zgodnie z kryteriami rekrutacji oraz 
zapoznał/a się i akceptuje warunki uczestnictwa w projekcie określone w Regulaminie uczestnictwa i 
Regulaminie rekrutacji.  
 

§ 3 
Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania w warunkach i terminach wskazanych w Regulaminie 
uczestnictwa i Regulaminie rekrutacji bezpłatnego:  

1) Kursu …………………………………………………  
2) Akredytowanego egzaminu…………………………………………  

 
§ 4 

W realizacji ścieżki wsparcia w projekcie „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży  
w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji 
odzieży z dzianin” Beneficjent zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Uczestnika/Uczestniczki 
projektu następujące działania:  

1) Kursu ………………………………………………… w wymiarze …………………. h 
2) Akredytowanego egzaminu …………………………………………  
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§ 5 
1. Działania, o których mowa w § 4, będą odbywać się w miejscach i terminach ustalonych przez 

Beneficjenta. Harmonogram zajęć grupowych zostanie przekazany Uczestnikowi/ Uczestniczce 
przed rozpoczęciem zajęć (nie później niż w terminie 3 dni) poprzez jego publikację na stronie 
internetowej projektu: www.ciekaweszycie.edu.pl.  

2. Na życzenie Uczestnika/Uczestniczki harmonogram zostanie udostępniony także w wersji 
papierowej, możliwej do odebrania w biurze projektu lub przesłany pocztą.  
 

§ 6 
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:  

1) regularnego uczęszczania na wszystkie zajęcia, co potwierdzać będzie własnoręcznym 
podpisem składanym na właściwej liście obecności, przy czym:  
a) nieobecności mogą zostać usprawiedliwione poprzez niezwłoczne przedstawienie 

Beneficjentowi stosownego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego jego osoby, członka 
jego rodziny lub odpowiednio uzasadnionego oświadczenia na piśmie potwierdzającego, 
że Uczestnik/ Uczestniczka nie bierze udziału w projekcie z powodu ważnych sytuacji 
losowych,  

b) dopuszcza się możliwość nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych 
łącznie) na maksymalnie 20% h szkoleń grupowych.  

2) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przystąpienia do egzaminu w 
akredytowanej placówce szkoleniowej,  

3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych celem dokonania oceny jakości i efektywności udzielanego 
wsparcia,  

4) podania zakresu danych związanych z sytuacją rodzinną, społeczną i prawną – zgodnie z 
wymaganym minimalnym zakresem danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego 
systemu informatycznego SL 2014 w zakresie uczestników projektu,  

5) dostarczenie w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, kopii 
certyfikatów/świadectw /zaświadczeń i/lub innych dokumentów świadczących o uzyskaniu 
kwalifikacji/kompetencji.  

 
§ 7 

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje na zasadach określonych  
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie:  

1) catering, 
2) materiały eksploatacyjne.  

 
§ 8 

1. Beneficjent może dokonać wypowiedzenia Umowy z powodu:  
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1) istotnego naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień Umowy,  
2) rażącego naruszania porządku organizacyjnego podczas szkoleń, 
3) opuszczenia przez Uczestnika/Uczestniczkę ponad 20% czasu trwania zajęć (łącznie zarówno 

usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), 
4) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Beneficjenta z przyczyn określonych w ust. 1 lub  
w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki w projekcie, Beneficjentowi przysługuje prawo 
żądania kary umownej w wysokości równej kosztom udziału Uczestnika/Uczestniczki  
w projekcie, tj. 12 700,39 PLN.  

3. Beneficjent upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekracza karę umowną wskazaną w ust. 2. 

4. Beneficjent może odstąpić od żądania od Uczestnika zapłaty kary umownej, o której mowa  
w ust. 2, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków 
Umowy było wystąpienie nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika/czkę okoliczności 
życiowych lub losowych.  

5. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika/czki, której 
charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach i powodującą przekroczenie liczby 
dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do przedstawienia 
wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.  

6. Jeżeli w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik/czka 
podał/a nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, które powodują, 
że Uczestnik/czka nie spełniał/a warunków udziału w projekcie albo, gdy wyjdzie na jaw, że 
Uczestnik/czka nie spełniał/a warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach 
wsparcia w projekcie, Uczestnik/czka zobowiązany/a będzie do zwrotu kwoty określonej w ust. 2, 
chyba że szkoda Beneficjenta ma niższą wartość.  

 
§ 9 

Beneficjent projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o 
dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą, tj. Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  
 

§ 10 
Beneficjent projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki w przypadku:  

1) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również 
spowodowanego brakiem środków na realizację projektu,  

2) rozwiązania umowy w trybie określonym w § 9.  
§ 11 

1. Uczestnik/czka przystępując do projektu składa oświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 12 
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1. Zmiany Umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej.   
2. Postanowienia umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.  
3. Ewentualne spory między Beneficjentem a Uczestnikiem/czką związane z realizacją Umowy, 

Strony będą starały się rozwiązać polubownie.  
4. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

siedziby Beneficjenta. 
5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.  

 
§ 13 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 
pisemnej. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:  
Do Beneficjenta: 
- w trakcie realizacji projektu: CHIC Warsaw Sp. z o. o., Aleja Wilanowska 273, 02-730 Warszawa,  
- po zakończeniu realizacji projektu: CHIC Warsaw Sp. z o. o Aleja Wilanowska 273, 02-730 Warszawa.  
Do Uczestnika/Uczestniczki: ………………………………………………………………………………………………………………             
                                                               (adres Uczestnika/uczestniczki korespondencyjny jeżeli jest inny niż podany wyżej)  

 
§ 14 

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

Beneficjent Uczestnik/Uczestniczka 
 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

Beneficjenta 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

data i podpis Uczestnika/czki 
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Załącznik nr 1 do Umowy: wzór oświadczenia uczestnika Projektu 
 

Oświadczenie uczestnika Projektu 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania 
odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców 
specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 
iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący Instytucję Zarządzającą 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 
Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:  

w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych:  
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1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Nowoczesne 
kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych 
potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 
Warszawa (nazwa i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt  - Chic 
Warsaw Spółka z o.o., Aleja Wilanowska 273, 02-730 Warszawa (nazwa i adres 
beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu – Silverberg Spółka z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa (nazwa i 
adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 
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6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

 

 

7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

 

 

 

 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
…..……………………………………… …………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu* 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


