
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik 6 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” 
Wzór Umowy doradczej 

 
Umowa doradcza nr ……………………… 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 
Oś priorytetowa: Regionalny rynek pracy 

Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe 

 
 
projekt „Rozpocznij działanie!”  
współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego  
realizowany na podstawie Umowy o dofinasowanie projektu nr RPWM.10.05.00-28-0002/17 podpisanej z Wo-
jewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie 
 
 
zawarta w ……………. w dniu ………………………… 
pomiędzy: 
Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, zwanym dalej „W-M ZDZ”, 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

a  

……………………………………………………………………… zwanym dalej „Uczestnikiem1” 
< pełne dane Kandydata na Uczestnika projektu (imię, nazwisko, PESEL) >,  

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 - Postanowienia ogólne 

1. Uczestnik deklaruje przystąpienie do projektu oraz oświadcza, że spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, 
określone w Regulaminie uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” (dalej: Regu-
lamin). 

2. Uczestnik oświadcza, że od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania niniejszej Umowy 
nie zarejestrował działalności gospodarczej i nie dokonał zmiany statusu na rynku pracy powodującej nie-
kwalifikowanie się do jednej z kategorii określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

3. Uczestnik pouczony o odpowiedzialności wynikającej z art. 271 § 1 Kodeksu Karnego, przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 5 za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdza prawdziwość 
danych zawartych w formularzu Dane uczestnika projektu stanowiącym załącznik 1 niniejszej Umowy. 

4. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu  
do swoich danych oraz ich poprawiania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisu-
jąc oświadczenie zawarte w załączniku 2 niniejszej Umowy. 

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym na dzień podpisania niniejszej Umowy Regulami-
nem, nie wnosi do jego zapisów żadnych zastrzeżeń i akceptuje go. 

§ 2 - Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez W-M ZDZ nieodpłatnego wsparcia w formie: 

1) indywidualnego doradztwa zawodowego z wypracowaniem wraz z doradcą zawodowym Indywidual-
nego Planu Działania – w wymiarze 2 godz. 

2) indywidualnego doradztwa biznesowego dotyczącego zagadnień związanych z podejmowaniem i 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przygotowaniem Wniosku o udzielenie pomocy de 

minimis, w tym przygotowaniem biznesplanu – w wymiarze 10 godz. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 udzielane jest w dniu podpisania niniejszej Umowy i stanowi ele-
ment rekrutacji uczestnika na ścieżkę dotacyjną. Uczestnik korzystający z tego wsparcia  zobowiązany jest 
są do aktywnej współpracy nad IPD i do poświadczenia odbioru podsumowania IPD na zakończenie pracy 
z doradcą. 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 udzielane jest Uczestnikowi, który pomyślnie przejdzie proces re-

                                            
1 Uczestnikiem do momentu zakończenia procesu rekrutacji jest Kandydat, który z chwilą ogłoszenia listy rankingowej kwalifikującej Kandy-
datów na Uczestników projektu nabywa prawa Uczestnika projektu. 
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krutacji, w okresie maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakwalifikowania Uczestnika do projektu, a jego zakres 
jest na bieżąco ustalany pomiędzy Uczestnikiem a doradcą biznesowym. Uczestnik korzystający z tego 
wsparcia zobowiązany jest do systematycznego podpisywania Karty Usługi Doradczej, będącej podsumo-
waniem poszczególnych sesji doradczych. 

4. Wsparcie, udzielane w ramach niniejszej Umowy, nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy 
publicznej. 

§ 3 - Prawa i obowiązki Stron 

1. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi stan-
dardami. 

2. W-M ZDZ organizuje wsparcie określone w § 2 ust. 1 finansując je w całości ze środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel w budżecie projektu. Udział Uczestnika w oferowanym wsparciu jest bezpłatny. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w oferowanych formach wspar-
cie w pełnym wymiarze godzin. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach, w szczególności tych dotyczących 
zmiany danych osobowych i zmiany statusu na rynku pracy. 

5. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku 
przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

§ 4 - Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek W-M ZDZ nie 
później niż w terminie 7 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie. 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 
nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub zostało zaakceptowane przez W-M ZDZ. 

§ 5 - Rozwiązanie umowy 

1. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku, gdy Uczestnik nie przejdzie pomyślnie procesu rekrutacyjnego, 
tj. nie znajdzie się na liście rankingowej kwalifikującej Kandydatów na Uczestników projektu. 

2. Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z za-
przestaniem uczestniczenia w projekcie. 

3. W-M ZDZ może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie 
Uczestnika z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik: 

1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań, w szczególności w sytuacji, gdy 
nie przystąpi i/lub nie zrealizuje doradztwa będącego przedmiotem niniejszej Umowy w pełnym wy-
miarze; 

2) w trakcie trwania Umowy doradczej zarejestruje działalność gospodarczą i dokona zmiany statusu 
na rynku pracy powodującej niekwalifikowanie się do jednej z kategorii określonych w § 2 ust. 3 Re-
gulaminu; 

3) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia doradczego uprawniają-
cego do wnioskowania o udzielenie wsparcie finansowego. 

4. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik traci prawo starania się o wsparcie finansowe i dorad-
cze na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, oferowane w ramach projektu „Rozpocznij działa-
nie!”. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 umowa zostaje rozwiązana z winy uczestnika i skutkuje niemoż-
liwością starania się o wsparcie finansowe i doradcze na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, 
oferowane w ramach projektu „Rozpocznij działanie!” oraz zobowiązaniem do zwrotu wszystkich dotych-
czas poniesionych na Uczestnika kosztów. 

§ 6 - Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między W-M ZDZ a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają roz-
strzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby W-M ZDZ. 

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

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
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…………………………………             …………………………..……… 
Podpis Prezesa Zarządu W-M ZDZ                                                           Podpis Uczestnika 
                       

 
 
Załączniki: 

1. Dane uczestnika projektu.  
2. Oświadczenie uczestnika projektu. 


