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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR……………… 

 

Projekt „Prawo budowlane dla praktyków” realizowany przez Podkarpacką Akademię 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, 

Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”. 

 

zawarta w dniu ………………………… roku w ……………………………, pomiędzy: 

 

Katarzyną Podraza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Podkarpacka Akademia 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, al. J. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów, posługującą 

się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8132456304, REGON: 

180165299, 

zwaną w dalszej części Umowy „Beneficjentem projektu”, 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
(pełne dane organu administracji architektoniczno – budowlanej / nadzoru budowlanego) 

 

zwanym/zwaną dalej „Beneficjentem Pomocy”  reprezentowanym przez:……………………………….. 

 

 

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu „Prawo budowlane dla praktyków” 

(zwanego dalej „Projektem”), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-202, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Strony potwierdzają znajomość i akceptują ustalenia zawarte w dokumencie „Regulamin rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie” (zwanym dalej „Regulaminem”), będącym integralną częścią Umowy. 

 

Wszelkie definicje określeń i skrótów oraz opis etapów realizacji Projektu, których nie zawiera 

niniejsza Umowa podane są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

§1 

Przedmiot i czas trwania Umowy 

1. Niniejsza Umowa określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa Beneficjenta pomocy  

i Uczestników delegowanych przez Beneficjenta pomocy w projekcie „Prawo budowlane dla 

praktyków”. 

2. Projekt, o którym mowa w Preambule składa się z: 

 Szkoleń z zakresu prawa budowlanego, 

 Indywidualnych konsultacji prowadzonych przez eksperta z dziedziny prawa budowlanego.  

3. Beneficjent pomocy oddeleguje na szkolenie w ramach Projektu pracowników odpowiednich 

komórek właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru 

budowlanego.  



 

Strona 2 z 11 

 

4. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez wszystkie strony i będzie 

trwać do czasu: 

a) zakończenia szkoleń z zakresu prawa budowlanego, na którą został zakwalifikowany 

Beneficjent pomocy i pracownicy przez niego delegowani; 

b) zakończenia indywidualnych konsultacji prowadzonych przez eksperta z dziedziny prawa 

budowlanego; 

c) wywiązania się Beneficjenta pomocy oraz Uczestników projektu ze wszystkich obowiązków 

wobec Beneficjenta projektu określonych w Umowie Projektowej. 

5. Projekt realizowany jest od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. na obszarze woj. 

świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Umowa traci moc prawną 

najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji Projektu przez Beneficjenta tj. 31maja 2018 r. 

 

§2 

Prawa i obowiązki Beneficjenta pomocy 

1. Beneficjent pomocy ma prawo do pozyskiwania informacji na temat przebiegu Projektu i zasad 

uczestnictwa w Projekcie, od personelu zarządzającego Projektem. 

2. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do: 

1) bieżącego informowania Beneficjenta projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział w Projekcie;  

2) ścisłej współpracy z Beneficjentem projektem oraz utrzymywania bieżącego kontaktu 

z Beneficjentem projektu jak również z Trenerami/Ekspertami;  

3) umożliwienia Trenerom/Ekspertom realizacji działań w ramach Projektu we właściwym 

czasie bez zbędnej zwłoki;  

4) udzielenia instytucjom realizującym projekt wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych 

do kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu;  

5) oddelegowania na szkolenie bądź indywidualne konsultacje swoich pracowników 

zgłoszonych do udziału w projekcie; 

6) czynnego uczestnictwa w procesie wdrożenia działań projektowych,  

a w szczególności do wyznaczenia jednej osoby z ramienia Urzędu dedykowanej do 

kontaktu w ramach niniejszego Projektu; 

7) przestrzegania postanowień zawartej umowy i Regulaminu Rekrutacji  

i Uczestnictwa projektu. 

3. Beneficjent pomocy wyraża zgodę na poddanie się działaniom monitoringowym, kontrolnym lub 

ewaluacyjnym dotyczącym zakresu i produktów Projektu, zgodnie z wymogami wynikającymi 

z Zasad finansowania PO WER. 

4. Beneficjent pomocy przyjmuje do wiadomości, że w celu realizacji projektu, monitoringu, 

kontroli i ewaluacji przetwarzane będą dane osobowe Uczestników Projektu/Beneficjenta 

pomocy. 

 

§3 

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadkach wskazanych w Regulaminie Rekrutacji 

i Uczestnictwa w Projekcie. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu;  

b) regularnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, potwierdzonych każdorazowo 

osobistym podpisem na liście obecności (2 dni szkolenia, 16-godzinna sesja szkoleniowa); 

c) informowania o zmianie danych osobowych/i/lub niezbędnych danych kontaktowych; 

d) bieżącego informowania Beneficjenta projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział w Projekcie, 

e) poddania się działaniom monitoringowym, kontrolnym lub ewaluacyjnym dotyczącym 

zakresu i produktów Projektu, zgodnie z wymogami wynikającymi z Zasad finansowania PO 

WER; 
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f) wyrażenia zgody na wzięcie udziału w badaniu, którego celem będzie ocena jakości, 

przydatności i skuteczności świadczonych na jego rzecz działań projektowych; 

g) przestrzegania postanowień zawartej umowy i Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w 

projekcie. 

 

§4 

Prawa i obowiązki Beneficjenta projektu  

1. Beneficjent projektu zobowiązuje się do świadczenia działań w ramach Projektu z należytą 

starannością przy zachowaniu najlepszych praktyk i standardów. 

2. Beneficjent projektu zobowiązuje się zapewnić do świadczenia działań w ramach Projektu 

wykwalifikowanych Ekspertów/Trenerów, których kompetencja i doświadczenie daje gwarancję 

należytej realizacji Projektu zgodnie z oczekiwaniami Beneficjentów Pomocy. 

3. Beneficjent projektu zobowiązuje się do zachowania poufności informacji chronionych tzw. 

klauzulą poufności, która zobowiązuje Beneficjenta projektu do zachowania w tajemnicy 

wszystkich informacji na temat Beneficjenta pomocy, które pozyska podczas świadczenia 

działań w ramach Projektu, za wyjątkiem obowiązków sprawozdawczych oraz konieczności 

udostępnienia dokumentacji na potrzeby wszelkich kontroli wynikających z Umowy 

projektowej, na co Beneficjent pomocy wyraża zgodę.  

4. Beneficjent projektu zapewnia:  

a) przeprowadzenie cyklu szkoleniowego zgodnie z programem szkoleń oraz indywidualnych 

konsultacji; 

b) materiały szkoleniowe zgodne z programem szkoleń; 

c) salę szkoleniową o powierzchni min. 2m2 na osobę; 

d) nocleg dla osób, które nie zamieszkują w miejscowości, w której organizowane jest 

szkolenie; 

e) adekwatne do czasu trwania szkolenia wyżywienie (obiad + całodzienna przerwa kawowa, 

w przypadku noclegu również kolacja oraz śniadanie); 

f) zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia pod warunkiem uczestnictwa  

w co najmniej 90% zajęć. 

5. Beneficjent projektu ma prawo do: 

a) wglądu we wszystkie wymagane i niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji dokumenty;  

b) wglądu we wszystkie dokumenty, które powstaną w związku z udziałem w projekcie; 

c) przeprowadzenia testów na początku i końcu szkolenia sprawdzających wiedzę  

i umiejętności uczestników oraz przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenia; 

d) odwołania, zmiany terminów oraz miejsca zajęć ze względu na niezawinione sytuacje  

o charakterze losowym i zobowiązuje się każdorazowo o wszelkich zmianach poinformować 

Beneficjenta pomocy i Uczestników/Uczestniczki; 

e) rozwiązania niniejszej Umowy projektowej z powodu nieprzestrzegania przez Beneficjenta 

pomocy i Uczestników/Uczestniczki Projektu przyjętych norm współżycia społecznego. 

6. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu 

Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy powinni posiadać ubezpieczenia indywidualne.  

7. Beneficjent ma prawo w postępowaniu cywilnym dochodzić swych roszczeń z tytułu 

poniesionych strat wynikłych z podania przez Beneficjenta pomocy oraz Uczestnika/Uczestniczki  

Projektu nieprawdziwych danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

 

§5 

Prawa Instytucji Pośredniczącej  

1. Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca ma prawo do: 

a) wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest 

to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym dokumenty 

elektroniczne;  

b) monitoringu Projektu; 

c) kontroli w siedzibie Beneficjenta pomocy w zakresie potwierdzenia uczestnictwa i formy 

zatrudnienia pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz autentyczności podpisów 
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składanych na wszelkiej dokumentacji zgłoszeniowej; 

d) kontroli na miejscu w Biurze Projektu tj.: Al. J. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów. 

 

§6 

Organizacja szkoleń 

1. Szkolenie, odbywać się będzie zgodnie z terminarzem ustalonym przez Beneficjenta. 

2. Szkolenia realizowane będą na terytorium woj. śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego 

oraz małopolskiego. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zostanie poinformowany/a o miejscu i terminie zajęć. 

4. Szkolenia prowadzone będą w pierwszym dniu w grupach maksymalnie 24 osobowych oraz 12 

osobowych w drugim dniu szkolenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa, w co 

najmniej 90% zajęć. W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach uczestnik szkolenia 

zobowiązuje się do poświadczenia obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

Uczestnik Projektu ma prawo do odrobienia zajęć w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie 

i miejscu. 

5. Uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w Projekcie, maksymalnie na 5 dni przed 

terminem rozpoczęcia szkolenia. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie 

Uczestnik jest zobowiązany oprócz dokumentacji zgłoszeniowej do złożenia do Beneficjenta 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

 

§7 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Projektu mogą być przetwarzane przez Beneficjenta, Instytucję 

Pośredniczącą lub upoważnione przez nie instytucje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)  

w celach związanych z realizacją projektu w ramach programu PO WER  Działanie 2.19. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest również dopuszczalne na podstawie: 

1) W odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) Rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

2) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych: 

a) Rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) Rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).  

3. Jeżeli jakiekolwiek dane dotyczące Uczestnika Projektu będą miały charakter danych 

osobowych, Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie tych danych w celach 

opisanych w ust. 1. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Projektu jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

5. Uczestnicy Projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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§8 

Rozwiązanie umowy i rezygnacja z udziału w Projekcie 

1. Beneficjent projektu może wypowiedzieć umowę, ze skutkiem natychmiastowym, 

oznaczającym wykluczenie Beneficjenta pomocy i Uczestnika/Uczestniczki Projektu z udziału 

w usłudze, w przypadku, gdy: 

a) Beneficjent pomocy lub Uczestnik/Uczestniczka Projektu przedstawi fałszywe lub niepełne 

dokumenty w celu przystąpienia do udziału w projekcie, 

b) Beneficjent pomocy lub Uczestnik/Uczestniczka uchyla się od wykonania obowiązków 

przewidzianych w niniejszej umowie lub narusza postanowienia niniejszej umowy albo 

postanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;  

c) wystąpią okoliczności uniemożliwiające dalsze wykonywanie postanowień zawartych  

w niniejszej  umowie lub Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, z winy 

Beneficjenta pomocy 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 1 ppkt. a) – c) przez 

Beneficjenta projektu, Beneficjent pomocy zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz 

Beneficjenta projektu poniesionych kosztów w wysokości 100 % związanych udziałem 

w Projekcie w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem 

poleconym na wskazany w umowie adres do kontaktu. 

3. Beneficjent projektu może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 2, 

przez Beneficjenta pomocy w przypadku, gdy Beneficjent pomocy lub oddelegowany pracownik 

na skutek udokumentowanych nadzwyczajnych i niezawinionych przyczyn losowych 

i życiowych nie są w stanie kontynuować udziału w Projekcie. 

4. Za nadzwyczajne i niezawinione przyczyny losowe i życiowe uniemożliwiające kontynuację 

uczestnictwa w Projekcie przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach szkoleniowych  

lub chorobę dziecka lub innej osoby zależnej Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Uczestnik 

zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie 

tych okoliczności. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jej zakończeniu wyjdzie na jaw, że Beneficjent 

pomocy lub oddelegowany/i przez niego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu nie spełniali/ły 

warunków udziału w Projekcie lub podali/ły nieprawdziwe dane w oświadczeniach  

i dokumentach rekrutacyjnych, albo gdy wyjdzie na jaw, że nie spełniali/ły warunków do 

otrzymania wsparcia przewidzianego w Projekcie, Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do 

zwrotu w odpowiednim zakresie na rzecz Beneficjenta poniesionych kosztów związanych  

z oddelegowaniem Uczestników/Uczestniczek Projektu, wraz z odsetkami. 

6. Pozostałe przypadki rezygnacji z udziału w Projekcie i skreślenia Beneficjenta pomocy oraz 

Uczestnika/Uczestniczki z listy biorących udział w projekcie, określa Regulamin rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie.  

7. Beneficjent projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta pomocy 

i oddelegowanych Uczestników/Uczestniczek Projektu w przypadku: 

a) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Finansującą w tym również 

spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu, 

b) rozwiązania umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

 

§9 

Prawa autorskie 

1. Beneficjent projektu przenosi na Beneficjenta pomocy i Uczestników Projektu całość autorskich 

praw majątkowych, do utworów które zostaną wytworzone w ramach realizacji niniejszej 

umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności do opracowanych produktów stanowiących rezultat świadczenia 

przez Beneficjenta projektu na rzecz Beneficjenta Pomocy Projektu w postaci dokumentacji 

powstałej podczas działań doradczych, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego, zwanych dalej  „Utworem”.   

2. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,  
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w tym w szczególności: 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzanie do 

pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 

zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 

tymi kopiami, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne 

udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp,  

e) w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na 

żądanie, 

f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną 

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

h) prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 

swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków 

towarowych wykorzystywanych w Utworze,  

i) prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji 

produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego 

własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

j) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do 

korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani 

czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów 

wszystkich innych państw.  

4. Skutek rozporządzający przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu nastąpi  

z chwilą przekazania Utworu Beneficjentowi pomocy.  

5. Jednocześnie z przejściem autorskich praw majątkowych do Utworu, Beneficjent przenosi na 

Beneficjenta Pomocy również nieodpłatnie własność egzemplarza i nośnika, na którym Utwór 

utrwalono.  

6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Beneficjenta Pomocy na wszystkich 

wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły  

i zasady wynikające z POWER, a także odpowiednie przepisy wynikające z prawa unijnego oraz 

z właściwych aktów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). 

2. Beneficjent projektu poinformuje Beneficjenta pomocy i uczestników o wszelkich zmianach 

dokonywanych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, w programie Projektu 

i/lub harmonogramie spotkań i szkoleń, ze stosownym wyprzedzeniem drogą e-mailową bądź 

pisemnie. 

3. W przypadku wycofania finansowania przez Instytucję Pośredniczącą, Organizator zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od realizacji Umowy projektowej. Beneficjent projektu nie ponosi 

wówczas odpowiedzialności wobec Beneficjenta pomocy i pracownika/ów oddelegowanych do 
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Projektu. 

4. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Strony oświadczają, iż w przypadku gdyby jeden lub kilka zapisów niniejszej Umowy w trakcie 

realizacji Usługi straciłby ważność, niniejsza Umowa nie traci ważności w pozostałym zakresie. 

6. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

Postanowienie to nie stanowi zapisu na Sąd polubowny. 

7. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Beneficjenta projektu.  

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

 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych. 

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej.  

 

 

 

  

…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… 
Beneficjent projektu Beneficjent pomocy  
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Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 „PRAWO BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW” 

 

 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/-em się z kryteriami kwalifikacyjnymi do udziału w projekcie tj. Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Umową uczestnictwa w projekcie pt. „Prawo 

budowlane dla Praktyków” i akceptuję ich zapisy. 

2. nie korzystam równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na szkolenia o takiej 

samej tematyce, co objęte niniejszą umową. 

3. nie pozostaję w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta Projektu. 

4. nie pozostaję i nie pozostawałam/-em w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym 

(umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem Projektu. 

5. zobowiązuję są do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i 

ewaluacji Projektu w trakcie i do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie. 

6. zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu. 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 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 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności w 

odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych oraz RPO WP na lata 2014 -2020. 

 

 

 

 

                                       

……………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………… 

Podpis Beneficjenta Pomocy  

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………… 

Czytelny podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH PROJEKTU  „PRAWO BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW” 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Prawo budowlane dla praktyków”, niniejszym 

oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę 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 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

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), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 

1146, z późn. zm.), 

2) w odniesieniu do 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, 
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d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Prawo 

budowlane dla praktyków”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 

Projekt - Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza,  

Al. J. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji Projektu - ……………………………………………………………………………… (nazwa 

i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego lub beneficjenta. Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Powierzającego oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. 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. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy. 

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

 

 

                                       

 

 

  

……………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………… 

Czytelny podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 do Umowy uczestnictwa w projekcie 

 

 
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

W RAMACH PROJEKTU „PRAWO BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW” 

 

 

 

 

Oświadczam, że na dzień przystąpienia do projektu „Prawo budowlane dla praktyków” 

spełniam kryteria kwalifikowalności oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w ww. projekcie 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego”. 

 

 

……………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………… 

Podpis Beneficjenta Pomocy  

 

 

 

  

 

 

……………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………… 

Czytelny podpis Uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


