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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - STAŻU  NR ………………. 

 

Zawarta w  dniu  …………………… w Biurze Projektu mieszczącym  się w budynku  
Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,  06-100 Pułtusk przy ulicy Nowy Rynek 3   

pomiędzy: 

Powiatem Pułtuskim – reprezentowanym przez Koordynatora Projektu mgr inż. Witolda 
Chrzanowskiego, zwanym dalej Koordynatorem Projektu/Beneficjetnem  

a 

Panem/Panią ………………………………………………………………………………….... 

zamieszkałym/łą w 
……………………………………………………………………………legitymującym/cą się 
dowodem osobistym (seria i nr dokumentu) …………………….......... 

PESEL: ………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu. 

      § 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „Nowe 
kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” realizowanym przez Powiat Pułtuski w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VI Rynek Otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej                
w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy. 

      § 2  

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2011r. do 28.02.2013r. 

3. Udział Uczestnika projektu jest bezpłatny. 

4. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Realizacji Projektu, spełnia 
warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z brzmieniem niniejszej umowy 
i składając podpis pod umową akceptuje warunki umowy i ww. Regulaminu                 
i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

      § 3 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Koordynatora Projektu z pracodawcą, 
według programu określonego w umowie. 
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      §  4 

Okres odbywania stażu zostaje ustalony na okres od … do ……….bez nawiązania stosunku 
pracy, u pracodawcy ………………….. na stanowisku pracy ……………… 

      § 5 

1. Uczestnik Projektu – stażu ma prawo do otrzymywania stypendium w wysokości  1096,08 
zł za każdy pełen miesiąc odbywania stażu. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę 
przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni 
kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje. 

3. Stypendium wypłacane będzie miesięcznie z dołu każdego miesiąca w momencie 
przekazania środków przez Instytucję Wdrażającą  na konto osobiste uczestnika stażu. 

4. Okres niezdolności uczestnictwa w stażu (spowodowany chorobą) należy 
udokumentować zwolnieniem lekarskim na druku ZUS-ZLA.  

5. Uczestnik Projektu-stażu zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej 
(zwolnieniem lekarskim) niezdolności uczestnictwa w stażu. 

6. Uczestnik Projektu – stażu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z powodu podjęcia 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej lub nauki w systemie 
dziennym. 

7. Uczestnik Projektu – stażu ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu              
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu  oraz powrotu według kryteriów          
i zasad określonych w Regulaminie Realizacji Projektu. 

8. Uczestnik Projektu – stażu pobierający stypendium w okresie uczestnictwa w stażu 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych. 

§ 6 

Uczestnika Projektu-stażu zobowiązuje się do: 

1. Zawiadomienia w ciągu 7 dni Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (Działu Ewidencji i 
Świadczeń) o rozpoczęciu uczestnictwa w stażu w ramach realizowanego Projektu. 

2. Niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Projektu w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w stażu oraz podania istotnej przyczyny tej rezygnacji. 

3. Zwrotu świadczenia w przypadku rezygnacji ze stażu z własnej winy z nieuzasadnionych 
przyczyn, z wyjątkiem przypadków określonych w § 5 ust. 6. 

      § 7 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia stażu i obowiązuje do dnia ………. 

2. Zmiany niniejszej umowy wynikające ze zmiany Regulaminu Realizacji Projektu następują 
automatycznie z chwilą zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają składania przez strony 
niniejszej umowy oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron 
wynikające z ustaleń niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

      § 8 

W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

      §  9 

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

 

 

 

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

Podpis uczestnika Projektu – stażu    Podpis Koordynatora Projektu 

 

 

 

 

  

 


