
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Dom Rozwoju Malucha” 

NR ……………… 

 

Zawarta w Olsztynie w dniu 05.11.2018r. 

Pomiędzy: 

HANNA WASIAK DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK, Bartąg 98, 10-687 Bartąg NIP: 7393466531, 

zwaną dalej „Projektodawcą” 

reprezentowaną przez Hannę Wasiak, 

a 

Panią/Panem……………………………………………………………………………………………….………………………………………, 

zamieszkałą/ym………………………………………………………………..…………………………………………………………………, 

PESEL………………………………………..…………, „Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu” 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Projektodawcę wsparcia 

Uczestniczce/Uczestnikowi Projektu w formie objęcia opieką dzieci do lat 3 w nowoutworzonej 

placówce w Olsztynie przy ul. Piotrowskiego 8, celem umożliwienia Uczestniczce/Uczestnikowi Projektu 

wejścia bądź powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. 

 

§ 2 Okres udzielenia wsparcia 

 

Wsparcie udzielane jest do czasu ukończenia 3 lat dziecka Uczestniczki/Uczestnika Projektu (w 

szczególnych wypadkach dziecka do 4 roku życia, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad 

dziećmi do lat 3), jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji Projektu, tj. do dnia 31.03.2020 

roku. 

 

§ 3 Postanowienia szczegółowe 
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1. W związku z udzielonym wsparciem określonym w § 1 niniejszej Umowy 

Uczestniczka/Uczestnik zobowiązana/y jest do złożenia Projektodawcy dokumenty lub kopie 

dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (jedna z poniższych opcji): 

 

a) Zaświadczenie/ Oświadczenie uczestnika potwierdzające powrót do pracy po urlopie 

macierzyńskim, rodzicielskim; 

b) Zaświadczenie/ Oświadczenie uczestnika potwierdzające jego status jako osoby pracującej; 

b) Oświadczenie i dokumenty/kopie dokumentów potwierdzające prowadzenie działalności 

na własny rachunek; 

e) Oświadczenie uczestnika potwierdzające poszukiwanie pracy; 

 

2. Uczestnik zobowiązany jest do składania zaświadczeń/ oświadczeń o podjęciu, poszukiwaniu 

lub utrzymywaniu pracy 1 raz w momencie podjęcia pracy lub jej poszukiwania oraz 1 raz do 4 

tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie oraz informacji o ustaniu zatrudnienia w 

ciągu 5 dni od daty rozwiązania umowy/zamknięcia działalności/otrzymania wypowiedzenia. 

Ponadto Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przedstawiania ww. zaświadczeń/ 

oświadczeń 1 raz w miesiącu w czasie trwania projektu. 

 

§ 4 Rozwiązanie Umowy 

1. Uczestniczka/Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie trwania 

Projektu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, po przedstawieniu 

Projektodawcy w formie pisemnej wypowiedzenia umowy. 

2. Projektodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 

wykluczenie Uczestniczki/Uczestnika Projektu z udziału w projekcie, w przypadku kiedy 

Uczestniczka/Uczestnik Projektu przedstawi fałszywe zaświadczenia/ oświadczenia w celu 

uzyskania wsparcia. 

 

 § 5 Zmiana Umowy 

1. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz 

osoby trzeciej. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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3. Wszelkie spory pomiędzy Projektodawcą a Beneficjentem Ostatecznym związane z realizacją 

niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

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

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 

 

            Uczestniczka/Uczestnik Projektu                                                      Projektodawca 

 

 

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

          

 


