
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

  Додаток No 2 до Положення 

 

ПРОЕКТ 

"РАЗОМ МОЖЕМО БІЛЬШЕ – ПЕРШЕ ВИДАННЯ ПРОГРАМИ АКТИВІЗАЦІЇ 

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ НА 2022-2023 РОКИ" В РАМКАХ 

ВІДОМЧОЇ ПРОГРАМИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

НА 2022 - 2025 РОКИ 

 
 

Договір про участь у курсі польської мови 

No…………………………... 

що фінансується за рахунок коштів резерву Фонду праці 

 

 

укладено в день:…………………. у ………………………………………………………………………….. 

між:  

Західнопоморським воєводством – Воєводським управлінням праці в Щецині, вул. A. Міцкевича 

41, 70-383 Щецин, NIP: 851-26-80-829, REGON: 810 144 462 надалі іменується «Виконавцем, який 

є Лідерем», від імені якого він діє: 

Анджей Пржевода – Директор Воєводського управління праці в Щецині 

і 

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

(ім'я та прізвище) 

що проживає в: ………………………………….………… вул. ………………..........................................., 

(поштовий індекс, місто) 

 

надалі іменується Учасник проекту. 

 

 

§ 1 

 

1. Предметом Договору є участь у курсі польської мови, організованому Воєводським 

управлінням праці в Щецині. За виконання курсу відповідає Виконавець – ………………………….. 

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

2. Курс містить 100 годин дидактичних занять, при цьому 1 навчальна година = 45 

хвилин.  

3. Дата закінчення курсу……………………………………………………………………………… 

4. Дидактичні заняття, що проводяться в рамках курсу, є безкоштовними. 

5. Учасниками проекту є Іноземці, які на законних підставах проживають у Польщі, які 

перебувають у кризовій ситуації (не менше 50% громадян України, які опинилися в Польщі у 

зв'язку з військовими операціями на території України та перебувають в особливо складній 

життєвій ситуації) віком 18+. 

6. Учасник проекту підписом підтверджує правдивість і своєчасність своїх особових 

даних, а також заяви, які є умовою його участі в проекті. 



 

§ 2 

 

1. В обов'язки учасника курсу входить систематична участь у заняттях з відвідуванням не 

менше 70% занять, передбачених програмою. Відвідування є обов'язковою умовою для 

отримання сертифіката про закінчення курсу. 

2. Лідер-Виконавець Проекту залишає за собою право виключити Учасника Проекту зі 

списку учасників у разі пропуску більше 30% занять, передбачених програмою, та 

направити на його місце іншого Учасника Проекту. 

3. Учасник проекту зобов'язаний повідомити Воєводське управління праці у Щецині 

особисто, телефоном/СМС або електронною поштою, тобто обґрунтувати відсутність на 

заняттях. 

4. Учасник проекту, який не обґрунтовує більше 3 прогулів на заняттях, може бути 

виключений зі списку учасників курсу.  

5. Учасник проекту зобов'язаний негайно інформувати Лідера-Виконавця проекту про будь-

які зміни, що впливають на участь у проекті. 

6. Учасник проекту заявляє, що ознайомився з Правилами участі у проекті, приймає його 

положення та зобов'язується застосовувати їх з будь-якими змінами. У разі виникнення 

суперечності між записом Договору про участь у проекті та Правилами участі у Проекті, в 

першу чергу застосовуються записи вищезазначених Правил. 

 

 

§ 4 

 

У питаннях, на які не поширюється дія цього Договору, застосовуються рішення Правил 

участі у проєкті «Разом Можемо Більше – Перше Видання Програми Активізації для 

Іноземців на 2022 – 2023 роки» та постанови Закону від 23 квітня 1964 року 

Громадянського Кодексу (Журнал законів 2022 року, пункт 1360). 

 

 

§ 6 

 

Договір укладений в двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони. 

 

 

 

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

підпис Лідера-Виконавця проекту                                                          підпис Учасника проекту 

 

 

 

 


