
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

PROJEKT  

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – PIERWSZA EDYCJA PROGRAMU AKTYWIZACYJNEGO  

DLA CUDZOZIEMCÓW NA LATA 2022 – 2023” W RAMACH 

RESORTOWEGO PROGRAMU AKTYWIZACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW 

NA LATA 2022 - 2025 

 
 

Umowa uczestnictwa w kursie języka polskiego  

nr…………………………... 

finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy 

 

 

zawarta w dniu:……………………………….. w……………………………………………………………….. 

pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 

41, 70-383 Szczecin, NIP: 851-26-80-829, REGON: 810 144 462 zwanym dalej „Realizatorem będącym 

Liderem”, w imieniu którego działa: 

Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie  

a  

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkałą/łym w: ………………………………….………… ul. ……………………................................., 

(kod pocztowy, miejscowość) 

 

zwaną/ym dalej Uczestnikiem projektu. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest udział w kursie języka polskiego organizowanym przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Szczecinie. Za realizację kursu odpowiedzialny jest Wykonawca - 

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

2. Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych zajęć, przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut. 

3. Termin realizacji kursu ………………………………………………………………………………… 

4. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach kursu są bezpłatne. 

5. Uczestnikami projektu są Cudzoziemcy legalnie przebywających w Polsce znajdujących się                        

w sytuacji kryzysowej, (min. 50% obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku               

z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej) w wieku 18+. 

6. Uczestnik projektu potwierdza podpisem prawdziwość i aktualność swoich danych osobowych, 

jak i oświadczeń, będących warunkiem jego udziału w projekcie. 

 

 

 



 

§ 2 

1. Do obowiązków uczestnika kursu należy systematyczne uczestnictwo w zajęciach                                                        

z zachowaniem frekwencji nie mniejszej niż 70% zajęć przewidzianych w programie. 

Frekwencja jest warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

2. Realizator Lider Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy 

uczestników w przypadku opuszczenia więcej niż 30% zajęć przewidzianych w programie                      

i skierowanie w jego miejsce innego Uczestnika projektu. 

3. Uczestnik projektu ma obowiązek poinformować Wojewódzki Urząd Pracy  

w Szczecinie osobiście, telefonicznie/ SMS lub mailowo, tj. dokonać usprawiedliwienia 

nieobecności na zajęciach. 

4. Uczestnik projektu, który nie dokona usprawiedliwienia więcej niż 3 nieobecności na zajęciach, 

może zostać skreślony z listy uczestników kursu.  

5. Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznego informowania Realizatora Lidera projektu 

o wszelkich zmianach mających wpływ na udział w projekcie. 

6. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, 

akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego stosowania wraz ze wszelkimi 

zmianami. W przypadku sprzeczności zapisów Umowy udziału w projekcie z Regulaminem 

uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności zastosowanie mają zapisy ww. Regulaminu. 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” oraz przepisy Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360). 

 

 

§ 6 

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

ze stron. 

 

 

 

.................................................                                                                       ................................................. 

podpis Realizatora Lidera projektu                                                            podpis Uczestnika projektu 

 

 

 

 


