UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE KWALIFIKACYJNYM
Nr

/OSDS/N/2020

zawarta w dniu …………………………..… r. we Wrocławiu, pomiędzy:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611
Wrocław, zwanym w dalszej treści umowy Realizatorem Projektu,
reprezentowanym przez Annę Chołodecką - Dyrektora
i
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
urodzoną/ym ……-……-………. r.
PESEL ………………,
zam. ……………………………………………………………………………………….……….,
zwaną w dalszej treści umowy Uczestnikiem
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w min. 16-godzinnym (godz. edukacyjne)
kursie kwalifikacyjnym Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV zakończonym
egzaminem zewnętrznym przed komisją kwalifikacyjną URE, po zdaniu którego
uczestnik uzyska kwalifikacje rozumiane zgodnie z dok. MIiR Podstawowe inf. dot.
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS, potwierdzone
zaświadczeniem i wydanymi uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne). Kurs
kwalifikacyjny organizowany jest w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-02-0024/18
pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o
dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-0024/18i jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania umowy przez wszystkie
strony i będzie trwać do czasu:
a) zakończenia kursu, na który zakwalifikowany został Uczestnik,
b) wywiązania się Uczestnika ze wszystkich obowiązków wobec Realizatora Projektu
określonych w umowie.
3. Umowa traci moc prawną najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji Projektu przez
Realizatora, tj. 31.10.2021 r.

4. Udział w kursie jest dla Uczestnika bezpłatny i finansowany jest przez Realizatora
Projektu ze środków Unii Europejskiej, uzyskanych w ramach projektu „Od stażysty do
specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe” realizowanego w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja, Działanie 10.4
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
5. Kurs będzie realizowany pomiędzy październikiem a grudniem 2020r. i odbędzie się w
ramach grupy zamkniętej, dedykowanej uczestnikom projektu, zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
6. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, kurs zostanie zrealizowany w
formule online w czasie rzeczywistym. Uczestnik kursu otrzyma wszelkie informacje i
dostępy umożliwiające mu pełny i zgodny z programem udział w kursie.

1. Uczestnik oświadcza, że:

§2
Prawa i obowiązki uczestnika

a) zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dla nauczycieli zawodu w
projekcie „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe” i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
b) przyjął do wiadomości, że kurs, materiały szkoleniowe i egzamin współfinansowane
są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) wybrany przez niego kurs jest zgodny z kierunkiem, w którym kształci uczniów.
2. Uczestnik ma prawo i zarazem obowiązek do:
a) systematycznego udziału w kursie, zgodnie z harmonogramem kursu,
b) każdorazowego potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na liście obecności
zgodnie z przyjętym sposobem,
c) otrzymania materiałów szkoleniowych,
d) potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych na właściwej liście zgodnie z
przyjętym sposobem,
e) przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w wyznaczonym terminie i miejscu,
f) otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie,
g) potwierdzenia otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie oraz świadectwa
kwalifikacyjnego na właściwej liście zgodnie z przyjętym sposobem,
h) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu i po jego zakończeniu,
i) każdorazowego dokonywania aktualizacji danych kontaktowych w przypadku ich
zmiany (nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo,
powiat, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej).
3. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie
trwania kursu bez uzasadnionej przyczyny (gdzie za uzasadnioną przyczynę uważa się
długotrwałą chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim lub inne
udokumentowane i istotne zdarzenie losowe), Uczestnik może zostać zobowiązany do
zwrotu kosztu kursu poniesionego przez Realizatora.
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§3
Obowiązki Realizatora Projektu
Realizator Projektu zobowiązuje się do:
zlecenia organizacji kursu wyspecjalizowanej firmie szkoleniowej,
nadzoru i monitorowania przebiegu kursu pod kątem merytorycznym i organizacyjnym,
udzielania bieżących informacji dotyczących kursu uczestnikom,
nadzoru nad organizacją i przebiegiem egzaminu zewnętrznego,
zagwarantowania wydania stosownych uprawnień/certyfikatów osobom, które zdały
egzamin zewnętrzny.
§4
Postanowienia końcowe
Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się
rozwiązać polubownie.
W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 1 Strony
ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego.
Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają zgody stron i dokonywane są w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy strony dopuszczają wzajemny
kontakt za pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej i uznają,
że pisma oraz korespondencja wysyłane za ich pośrednictwem mają moc obopólnie
wiążącą. Strona na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
pisma i/lub korespondencji.

adres e-mail Realizatora Projektu: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl
adres e-mail Uczestnika: ……………………………………………………...
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………
Uczestnik

(czytelny podpis)

……………………………….
Realizator Projektu
(podpis i pieczęć)

