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UMOWA UCZESTNICTWA  
w projekcie „Nowa wiedza nowa przyszłość”  

 
nr projektu: RPZP.08.06.00-32-K021/20  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 
 
 
 
zawarta w dniu ……………………………………………………   pomiędzy: 
Szczecińskie Collegium Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-526) przy ul. Mazowieckiej 13, zwane 
dalej „Projektodawcą”, reprezentowane przez Alicję Kwiatek, 
a: 
 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika) 
PESEL ………………………………………………………., 
 
zwanym dalej Uczestnikiem projektu* 
 
* W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, reprezentowany jest przez Opiekuna Prawnego: 
 
………………….……………………………………………………………………………………………PESEL: ………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz PESEL Opiekuna Prawnego): 
 
 
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 
1. Biuro projektu: Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o.  przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie 
2. Projekt: „Nowa wiedza nowa przyszłość”. 
3. Regulamin projektu: regulamin rekrutacji w projekcie „Nowa wiedza nowa przyszłość”. 
4. Wsparcie: określone Regulaminem i treścią projektu. 
5. Umowa: umowa uczestnictwa w projekcie. 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Projektodawcę Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego wsparcia w 

formie kursów, egzaminów i staży w ramach Projektu na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą. 
2. Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie 

z kryteriami rekrutacji Projektu i podpisał Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczenie Uczestnika 
Projektu, stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

3. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Umowie.  
4. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem projektu, akceptuje ich zapisy i zgodnie z 

wymogami zawartymi w Regulaminie projektu, spełnia kryteria uczestnictwa, uprawniające go do udziału w 
Projekcie. 

5. Wsparcie udzielane jest w okresie realizacji Projektu.  
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6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
 

§ 2  
ZAKRES WSPARCIA 

 
1. Projektodawca zobowiązuje się do realizacji w ramach projektu dla uczestników, będących uczniami szkoły: 

I. kursu „Bezpieczeństwo systemów komputerowych” zakończonego egzaminem MTA Security 
Fundamentals 

II. kursu JAVA zakończony egzaminem MTA Associate Introduction to Programming JAVA 
III. kursu Networking Fundamentals zakończonego egzaminami MTA Networking Fundamentals oraz 

IC3 Spark 
IV. kursu „Systemy serwerowe dla średniozaawansowanych” zakończonego egzaminem MTA Server 

Administration         Fundamentals 
V. kursu IT CompTIA ITF zakończonego egzaminami CompTIA ITF oraz IC3 Spark 

VI. kurs „Szkolenie z programowania” – język Python zakończonego egzaminem Certified Associate in 
Python Programming 

VII. kursu „Szkolenie z programowania” – język C++ zakończonego egzaminem C++ Certified Associate 
Programmer 

VIII. udziału w klasie patronackiej o specjalności „Cyberbezpieczeństwo” zakończonego egzaminami  
eLearnSecurity Junior Penetration Tester (eJPT) oraz IC 3 Spark 

IX. stażu 
Uczestnik, na etapie rekrutacji do projektu, wypełniając formularz rekrutacyjny dokonuje wyboru formy 
wsparcia. Staż jest obowiązkową formą wsparcia, w której musi wziąć udział każdy uczestnik projektu.  
 
2. Projektodawca zobowiązuje się do realizacji w ramach projektu dla uczestników, będących pracownikami 

szkoły (nauczycielami): 

I. kursu kompetencji kluczowych 

II. kursu „Montaż i eksploatacja urządzeń do 1kV” zakończonego egzaminem SEP G1  

III. kursu IT zakończonego egzaminem IC3 Spark 

IV. stażu 
Uczestnik, na etapie rekrutacji do projektu, wypełniając formularz rekrutacyjny dokonuje wyboru formy 
wsparcia. Staż jest obowiązkową formą wsparcia, w której musi wziąć udział każdy uczestnik projektu. 

3. Projektodawca zapewnienia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. 
4. Wszystkie formy wsparcia będą odbywać się na terenie województwa zachodniopomorskiego.  
 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik projektu akceptuje terminy i miejsca wyznaczone przez Projektodawcę oraz zobowiązuje się do: 
a) stawienia się punktualnie na wybraną przez siebie formę wsparcia we wskazanym terminie 
b) niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na wybranej formie wsparcia tj. nie później niż w ciągu 2 
dni od dnia nieobecności  
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c) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym 
oraz innych danych mających wpływ na realizację Projektu. 
d) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 
e) zwrotu kosztów uczestnictwa w Projekcie w przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w Projekcie 
(średni koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 4 443,67 zł). 
f) przekazania do Szczecińskiego Collegium Informatycznego Sp. z o.o. kopii certyfikatu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji. 
 

 
 

§ 4 
PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie trwania Projektu jest on 

zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycia całości 
kosztów wskazanych w par. 3 pkt. 1 e).  

2. Przerwanie udziału w Projekcie możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, po przedłożeniu 
dokumentów potwierdzających istotny powód przerwania udziału w Projekcie. 

3. Uzasadnione przypadki mogą wynikać wyłącznie z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza obręb 
województwa zachodniopomorskiego, bądź z przyczyn zdrowotnych, lub działania siły wyższej i dotyczą 
okoliczności, które nie były znane Uczestnikowi projektu w momencie rozpoczęcia udziału  
w projekcie:  
a) Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o przerwaniu udziału 

w projekcie w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność 
przerwania udziału w Projekcie. W oświadczeniu należy przedstawić powody przerwania udziału w 
Projekcie oraz załączyć stosowne dokumenty potwierdzające te powody. 

b) przerwanie udziału w Projekcie z przyczyn zdrowotnych należy udokumentować zaświadczeniem 
lekarskim na obowiązującym druku ZUS ZLA. 

4. Za nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w projekcie uznaje się niespełnienie obowiązków Uczestnika 
projektu wskazanych w par.3 pkt. 1 a) oraz b).  

 
 

§ 5 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty jej podpisania w formie 

pisemnej, jeśli jest to okres co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia, co jest 
jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie.  

2. Projektodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  
a) rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 1 przez Instytucję Pośredniczącą; 
b) niewypełnienia przez Uczestnika Projektu, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań; 
c) kiedy w trakcie wsparcia okaże się, że Uczestnik Projektu złożył nieprawdziwe oświadczenia i nie jest 

osobą uprawnioną do uzyskania wsparcia; 
d) rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień Umowy i/lub Regulaminu oraz działania na 

szkodę Projektodawcy. 
3. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku wstrzymania 

finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą. 
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§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uczestnik Projektu uprzedzony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej 

z art. 233 § 1, w związku z art. 286 Kodeksu karnego oświadcza, że dane oraz oświadczenia zawarte  
w złożonych przez niego dokumentach oraz przedmiotowej umowie uczestnictwa są zgodne ze stanem  
prawnym i faktycznym. 

2. W okresie trwania niniejszej umowy Uczestnik projektu zobowiązany jest poinformować Projektodawcę na 
piśmie o każdej zmianie adresu zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku nieodebraną korespondencję, 
wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez Uczestnika  
w Deklaracji udziału w projekcie, uważa się za doręczoną. 

3. W zakresie nieunormowanym niniejszą umową zastosowanie mają reguły i zasady wynikające z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przepisy prawa Unii 
Europejskiej, właściwe akty prawa krajowego, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), Regulamin projektu oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
5. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na osoby trzecie.  
6. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Projektodawcy. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.  

 
 
 
 
 
......................................................  ................................................................... 
Data i podpis Projektodawcy  Data i czytelny podpis  

Uczestnika projektu/Opiekuna prawnego* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej umowa powinna zostać podpisana przez jej prawnego opiekuna 
 
Załączniki: 
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
2. Oświadczenie uczestnika projektu. 
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Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie „Nowa wiedza nowa przyszłość” nr RPZP.08.06.00-32-K021/20 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

zamieszkały/a ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..   

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

dobrowolnie deklaruję uczestnictwo w projekcie „Nowa wiedza nowa przyszłość” realizowanym przez 

Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o., współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 

 zamieszkuję/uczę się/pracuję1 na obszarze województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami art. 25 

Kodeksu Cywilnego; 

 jestem uczniem Technikum Informatycznego SCI; 

 jestem nauczycielem w Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI Sp. z o.o.; 

 zgłaszam z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich 

formalnego potwierdzenia; 

 

Dodatkowe kryteria premiujące - nieobowiązkowe: 

 posiadam średnią ocen z roku poprzedniego (w przypadku uczniów klas I średnią z egzaminu gimnazjalnego 

lub ósmoklasisty) na poziomie co najmniej 3.0 wynoszącą …………… 

 jestem osobą z orzeczoną niepełnosprawnością   

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 

lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa  

w projekcie są zgodne z prawdą. 

 

 
………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Uczestnika projektu/Opiekuna prawnego* 
 
 

                                                 
1 Proszę podkreślić właściwe 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa w projekcie „Nowa wiedza nowa przyszłość” nr RPZP.08.06.00-32-K021/20 
 
  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679) 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowa wiedza nowa przyszłość” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach czynności 
przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 
dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 
osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze  zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, t.j., z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
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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 (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Nowa wiedza nowa 
przyszłość”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi 
realizującemu projekt  - Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o. , 70-526 Szczecin, Mazowiecka 
13 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – lista podmiotów 
wraz z adresami dostępna jest w biurze projektu i zapoznałem się z jej treścią podczas zawierania 
przedmiotowej umowy. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta badania, kontrole i audyt w ramach RPO WZ 
2014-2020. W przypadku prowadzenia korespondencji dane będą przekazane podmiotom świadczącym 
usługi pocztowe, a także stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

5. Dodatkowo w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu 
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy. 

6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 (tj. do dnia 31 grudnia 
2023 r.) oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony 
Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 

a) abi@wzp.pl - w odniesieniu do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,  
b) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych”. 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.  

11. Przysługuje mi prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których 
zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora. 

12. Podanie danych jest warunkiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU/OPIEKUNA 
PRAWNEGO* 
 

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


