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Umowa uczestnictwa w projekcie 
„Mama na rynku pracy” 

nr…………………… 

 
 
 

zawarta w Lublinie w dniu ………………………..  pomiędzy: 

Pracodawcami Lubelszczyzny „LEWIATAN” z siedzibą w Lublinie, adres: ul. 1-go Maja 16, 20-410 Lublin, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000063447, NIP: 946 23 42 596, 
reprezentowanymi przez: Dariusza Jodłowskiego Prezesa Zarządu,  
zwanym dalej Projektodawcą 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….,  

(imię i nazwisko) 

 
zam.:………………………………………………………………………………………............................................................, 

(adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

 
legitymującym się dowodem osobistym o numerze ………………………………………………………………………….…, 
        (seria i numer dowodu osobistego)  
  
PESEL ……………………..………….…, ur. …………...……………….…………………………………………………………………..…,  

(data i miejsce urodzenia) 

Właścicielem /Członkiem Zarządu/ Pracownikiem zatrudnionym w firmie*  
(*niepotrzebne skreślić) 

 
w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres firmy, NIP firmy) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa, adres firmy, NIP firmy) 

 
 

zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu” 
 

o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Mama na rynku pracy”, o numerze 

2019/101915, finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,  
w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca". 
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2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie „Mama na rynku pracy”, zwany dalej Regulaminem. 
 

§ 2 
1. Projekt współfinansowany jest poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach Programu 

"Dialog Społeczny - Godna Praca". Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie  
i w chwili zawarcia niniejszej umowy trwa on od 01.12.2019 do 31.05.2021. 

 
§ 3 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się  
do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki 
uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej  
w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej 
umowy niezwłocznie powiadomi o tym Projektodawcę.  

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku  
w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać  
w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie 
internetowej instytucji. 

 
§ 4 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w Projekcie tj.:  
a) udziału w 3-dniowej wizycie studyjnej w siedzibie Partnera Projektu w terminie 

………………maja 2020 r. (100% obecności na spotkaniach organizowanych przez 
norweskiego Partnera Projektu); 

b) udziału w grupowych szkoleniach obejmujących: 
- Kurs dla 40 pracodawców i menedżerów pt.: „Kariera pracownic - jak uzyskać wzajemne 
korzyści” w wymiarze ……………… godzin (1 szkolenie wyjazdowe w weekend), w terminie 
miesiąc / rok ………………(minimum 80% obecności na szkoleniach) bądź  
Kurs dla 30 pracujących kobiet pt.: „Zarządzanie czasem, negocjacje, asertywność”  
w wymiarze ……………… godzin (………………spotkań, szkolenie stacjonarne), w terminie 
miesiąc / rok ………………minimum 80% obecności na szkoleniach); 
- Job Crafting dla kobiet i menadżerów (30 kobiet oraz oddzielnie 40 pracodawców  
i menedżerów) – 2 szkolenia grupowe dla każdej z grup w wymiarze 14 godzin  
(2 spotkania), w terminie miesiąc / rok ……………… (minimum 80% obecności na 
szkoleniach); 

c) udziału w Indywidualnych konsultacjach (40 pracodawców i 30 kobiet) w wymiarze  
3 konsultacji w terminie ……………… (100% obecności na szkoleniach); 

d) udział w moderowanej dyskusji dla pracodawców i pracownic w wymiarze 4 godziny  
(1 spotkanie), w terminie miesiąc / rok ………………minimum 100% obecności); 

e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego 
zakończeniu; 

f) udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu. 
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§  5 

1. Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji gdy Uczestnik Projektu, narusza 
postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w Projekcie. 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 1, skuteczne jest od dnia doręczenia Uczestnikowi 
Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) oświadczenia o jej 
rozwiązaniu. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 8 
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Projektodawcy. 
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

 ze stron. 
 
 
 

     
                                    

…………………………….................................    …………………………….................................  
  Podpis Projektodawcy      Podpis Uczestnika Projektu 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


