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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”  

NR  ……………………………………. 

 

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy: 

Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych, 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1, 

reprezentowanym przez uprawionych członków Zarządu 

zwanym dalej Beneficjentem 

a  

 
Panem/Panią:  

 

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

 

Zamieszkałym/-ą:  

 

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

 

Legitymującym/-ą się dowodem osobistym serii ……………… numer……………...…………..………..…… 

 

PESEL…………………………………………........... 

 

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu 

 
 

 

§ 1 

 

1. Umowę niniejszą zawarto w związku z realizacją Projektu „Kompetentne kadry pomorskiego 

sektora TSL” nr RPPM.05.05.00-22-0025/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa: 5. Zatrudnienie, Działanie:5.5 Kształcenie ustawiczne. 

2. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, w rozumieniu KC, 

na terenie województwa pomorskiego, pracujące w mikro, małym, bądź średnim przedsiębiorstwie 

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności i kompetencji. 

3. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Uczestnika Projektu w prowadzonym przez Beneficjenta 

wsparciu w ramach Projektu wymienionego w pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 2 

1. W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne szkolenia obejmujące następujące formy 

wsparcia: 

a) Prawo jazdy kat. C: 20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godz. zajęć praktycznych; 

b) Prawo jazdy kat. C+E: 25 godz. zajęć praktycznych; 
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c) Prawo jazdy kat. D: 20 godz. zajęć teoretycznych, 60/40 godz. zajęć praktycznych;  

d) Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 130 godz. zajęć teoretycznych, 10 godz. zajęć praktycznych 

(8 godz. jazdy w warunkach drogowych, 2 godz. w warunkach specjalnych); 

e) Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona: 33 godz. zajęć teoretycznych, 2,5 godz. zajęć 

praktycznych; 

f) ADR – przewóz towarów niebezpiecznych: 24 godz. zajęć teoretycznych; 

g) CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych: 46 godz. zajęć teoretycznych. 

2. Program wsparcia dla Uczestnika Projektu został określony w formularzu zgłoszeniowym 

będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§3 

Uczestnik oświadcza, że:     

a) w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 

zatrudniony jest  w mikro, małym bądź średnim  przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej; 

b) w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz rozpoczęcia udziału w projekcie mieszka na 

terenie woj. pomorskiego; 

c) dane osobowe podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i zobowiązuje się do 

bezzwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie ; 

d) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu Rekrutacji opublikowanego na stronie www. 

pspdgdynia.pl oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

 

§4 

 

Uczestnik Projektu zobowiązuję się do: 

a) dostarczenia w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie Profilu Kandydata na Kierowcę, 

niezbędnego w celu rozpoczęcia kursu nauki jazdy kat. C/CE/D; 

b) ukończenia zajęć praktycznych w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy uczestnictwa 

w projekcie „Kompetentne Kadry Pomorskiego Sektora TSL”. W przypadku kat. D termin ten 

zostaje wydłużony do 6 miesięcy; 

c) dokonania z własnych środków opłaty za część teoretyczną i praktyczną egzaminu państwowego z 

kat. C; 

d) przekazania w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i odbioru kompletu dokumentów, 

informacji potwierdzającej zapisanie się na egzamin państwowy z części praktycznej na prawo 

jazdy kat. C/CE/D; 

e) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

f) obecności na zajęciach w wymiarze 100% godzin szkolenia w przypadku kursów nauki jazdy oraz 

przewozu towarów niebezpiecznych ADR; 

g) wypełniania list obecności, testów, ankiet monitoringowych; 

h) złożenia oświadczenia zawierającego zgodę uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3  do niniejszej umowy); 

i) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 

do umowy; 

j) informowania instruktora nauki jazdy o ewentualnej nieobecności na zajęciach praktycznych 

kursu prawa jazdy kat. C/C+E/D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem; 

k) odbycia wymaganych przepisami badań lekarskich  i psychologicznych; 

l) zdania przewidzianych egzaminów w tym również sfinansowania drugiego i kolejnego podejścia 

do zewnętrznych egzaminów państwowych, aż do uzyskania pozytywnego wyniku  i niezwłocznego 

poinformowania o tym Beneficjenta; 

m) w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego dostarczenia do 

Beneficjenta dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia; 
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n) przekazania w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących 

uzyskanych kwalifikacji swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w 

kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

o) niezwłocznie poinformować Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych; 

p) udzielać wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 tj. Urzędowi Marszałkowskiemu w Gdańsku. 

 

§ 5 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 6 

        Beneficjent zobowiązuje się do:  

a) przeprowadzenia wybranych form wsparcia wskazanych w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy; 

b) zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowy przebieg 

i realizację projektu; 

c) nieodpłatnego dostarczenia uczestnikom materiałów szkoleniowych oraz materiałów 

pomocniczych; 

d) sfinansowania badań lekarskich i psychologicznych w ramach kursów: nauka jazdy kat. C+E,  

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona  dla uczestników kat. C w placówce wyznaczonej przez 

Beneficjenta; 

e) sfinansowania jednego podejścia do zaplanowanych w ramach wybranych szkoleń obowiązkowych 

egzaminów państwowych, dot. kursów: prawa jazdy kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna 

Przyspieszona, Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona,  CPC, ADR. 

§ 7 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do:  

a) przeprowadzenia ankiet monitoringowych wśród uczestników projektu; 

b) odwołania lub zmiany harmonogramu szkoleń. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania 

Uczestnika  o zaistniałych zmianach; 

c) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestnika do celów promocyjnych projektu, 

pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. 

Uczestnik jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie jego wizerunku. 

§ 8 

Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku:  

a) rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie niniejszego projektu; 

b) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą, w tym również 

spowodowanego brakiem środków na realizację niniejszego projektu. 

§ 9 

Beneficjent nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie. 

§ 10 
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1. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w biurze Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników 

Drogowych (Gdynia, ul. Hutnicza 1) a w przypadku zajęć praktycznej nauki jazdy szkolenie 

zawsze zaczyna się i kończy w  PSPD Gdynia. 

2. W celu otrzymania dokumentów potwierdzających nabycie nowych kwalifikacji zawodowych 

Uczestnik zobowiązany jest do obecności w 100% przewidzianych programem zajęć z wyłączeniem 

kursu KWP, KWUP, CPC, gdzie Uczestnik może opuścić 20% zajęć i podejścia do egzaminu 

państwowego oraz otrzymania jego pozytywnego wyniku. 

3. Warunkiem ukończenia szkolenia jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział w przewidzianych 

programem szkoleniowym zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz przystąpienie do egzaminu 

końcowego. 

4. Nie przystąpienie do egzaminu końcowego (państwowego) jest równoznaczne z przerwaniem 

udziału w szkoleniu a tym samym ponoszenia konsekwencji finansowych określonych w § 11 ust. 

5 niniejszej umowy. 

5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie z listy uczestników projektu i 

konieczność pokrycia kosztu szkolenia określonego w § 11 ust. 5 niniejszej umowy. 

6. Usprawiedliwieniem nieobecności może być: 

a) zwolnienie lekarskie lub jego kopia potwierdzona przez pracownika Biura Projektu „za 

zgodność z oryginałem” (za okazaniem oryginału zwolnienia); 

b) pisemne oświadczenie Uczestnika z załączonym dokumentem potwierdzającym nieobecność z 

ważnych przyczyn. Kopia każdego dokumentu winna być potwierdzona „za zgodność z 

oryginałem” przez pracownika Biura Projektu lub wydającej dokument instytucji i opatrzona 

czytelnym podpisem i pieczęciami. 

7. Zwrot kwoty określonej w § 11 ust. 5 nastąpi na rachunek bankowy projektu w ciągu 14 dni 

liczonych od daty doręczenia Beneficjentowi wezwania do zapłaty. 

8. W przypadku wykreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu Beneficjent 

powiadamia o tym fakcie Uczestnika pisemnie na podany przez niego adres do korespondencji. W 

przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika adres, pozostawia się 

ją w dokumentach Uczestnika ze skutkiem doręczenia. 

§ 11 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem 

udziału w Projekcie, informując o tym Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Na powstałe w ten sposób miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy 

rezerwowej.  

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie po rozpoczęciu szkoleń tylko w uzasadnionych 

przypadkach. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Beneficjenta (w formie pisemnej lub 

e-mailowej) o rezygnacji w terminie do 5 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących 

konieczność rezygnacji. 

3. Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo  skreślenia  uczestnika  z  listy  uczestników  Projektu w 

przypadku: 

a) naruszenia  przez  uczestnika  postanowień  niniejszego Regulaminu lub postanowień  

umowy  szkoleniowej,  lub naruszenia  zasad  współżycia  społecznego w szczególności 

poprzez podanie nieprawdziwych danych; 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń; 

c) przekroczenia terminów określonych w niniejszej umowie w par. 4 pkt. a, b, c, d; 

d) przekroczenie limitu nieusprawiedliwionych nieobecności;    

e) utraty uprawnienia do kierowania pojazdem.  

4. Rezygnacja bądź też skreślenie uczestnika  z  listy  uczestników  przez  Beneficjenta wiąże  się  z  

nałożeniem  kary  umownej na pokrycie szkody powstałej na skutek niewykonania lub 
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nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego  prze   z  uczestnika,  w  wysokości  nie  

większej  niż  całkowita  wartość  szkolenia.  

a) Koszty szkolenia, które Uczestnik Projektu zobowiązuję się ponieść zależą od rodzaju 

szkolenia i wynoszą w przypadku: 

b) prawa jazdy kat. C – 2 170,60 zł; 

c) prawa jazdy kat. D do kat. B – 4 995,76 zł; 

d) prawa jazdy kat. D do kat. C – 4 335,76 zł; 

e) prawa jazdy kat. C+E – 2 554,25 zł; 

f) kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C – 2 051,07 zł; 

g) kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D – 1 818,35 zł; 

h) kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej do kat. D – 808,02 zł; 

i) ADR – przewóz towarów niebezpiecznych – 265,50 zł; 

j) CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych – 1 326,67 zł. 

5. Z konieczności zapłaty kary w przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu zajęć mogą zwolnić  

losowe  przyczyny  rezygnacji  (np.  długotrwała  choroba)  uniemożliwiająca  uczestnictwo  w  

projekcie.  Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  od Uczestnika przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu usprawiedliwiającego rezygnacje z rozpoczętego 

kursu. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w 

projekcie oraz dokonuje zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych i podręczników. Na 

powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny uczestnik. 

 

§ 12 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników kursu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszej umowy. 

§ 13 

Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 14 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,  pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3.  Uczestnik Projektu, w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Beneficjenta, w szczególności w 

przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi Beneficjenta na 

jakiekolwiek konsekwencje finansowe 

4. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one 

rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane 

rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

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

 

 

............................................................                   ……......................................................................................... 
(miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Projektu)                        (miejscowość, data, czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta) 
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Załączniki do umowy: 

 
a) załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu 

b) załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020  

c) załącznik nr 3 - oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych  
d) załącznik nr 4 – deklaracja uczestnictwa 

 


