Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Umowa Numer........................ z dnia ...........................
dotycząca uczestnictwa w projekcie
„Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”
nr RPLD.11.03.01-10-0006/18
zawarta pomiędzy:
Agencją Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c., z siedzibą:
97-300 Piotrków Trybunalski, al. Armii Krajowej 22A
reprezentowaną przez Mariusza Koryckiego – Wspólnika spółki cywilnej, zwaną dalej
„Realizatorem projektu”
a
zam. lok. , , PESEL, zwaną/ym dalej „Uczestnikiem projektu”
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Agencję Usług Oświatowych Ośrodek
Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c., usług szkoleniowych z zakresu: Szkolenie Prawo jazdy kat.C /
Szkolenie Prawo jazdy kat.C+E / Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona / Szkolenie Kwalifikacja
wstępna1, na rzecz Uczestnika projektu.
§2
Realizator projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską” oświadcza, że
w okresie od 15 listopada 2018 roku do 15 listopada 2019 roku będzie prowadził ww. projekt.
§3
1. Realizator projektu oświadcza, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej XI
„Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie
XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
2. Celem projektu jest dostarczenie na regionalny rynek pracy wysoko wykwalifikowanych
kierowców samochodów ciężarowych poprzez realizację kompleksowej ścieżki wsparcia
do 15.11.2019r., dostosowanej do potrzeb 202 osób dorosłych (2K/200M), posiadających prawo
jazdy kat.B, które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe,
uczących się/pracujących/zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze
województwa łódzkiego (WŁ).
3. Projekt przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia poprzez wyposażenie UP
w kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców na regionalnym rynku pracy. Uzyskanie prawa
jazdy kat.C, kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej/przyśpieszonej jest uzupełnieniem kształcenia
w formach pozaszkolnych.
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§4
Realizator projektu zobowiązuje się do:
1. pokrycia kosztów badań lekarskich i psychologicznych, do wysokości określonej w budżecie
projektu, niezbędnych do udziału w projekcie;
2. dostarczenia nieodpłatnie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w zajęciach (podręcznik/ testy/ płyta CD);
3. przeprowadzenia nieodpłatnie kursu/szkoleń zawodowych wskazanych w § 1;
4. pokrycia kosztu jednorazowej opłaty za test kwalifikacyjny (dotyczy kwalifikacji
wstępnej/przyspieszonej) oraz egzaminu państwowego (dotyczy kursu prawa jazdy kategorii C,
C+E);
5. wydania Uczestnikowi dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kursie/szkoleniu
zawodowym i uzyskanie odpowiednich umiejętności. Warunkiem otrzymania ww. dokumentów
jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego;
6. dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia Uczestnikowi wysokiej jakości nauczania.
§5
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1. poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym wynikających ze specyfiki realizowanych
Szkoleń;
2. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (wykładach, szkoleniach),
potwierdzania uczestnictwa swoim podpisem każdorazowo na liście obecności;
3. uczestnictwa w 100% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników. W
przypadku usprawiedliwionej nieobecności, uczestnik projektu odbędzie brakujące godziny
szkolenia w terminie uzgodnionym z realizatorem projektu;
a) Skreślenie Uczestnika projektu z listy Uczestników projektu nastąpi, jeśli będzie nieobecny
na więcej niż 20% zajęć wskazanych w § 1, bez podania konkretnej przyczyny;
b) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt a, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu
wszystkich materiałów dydaktycznych przekazanych mu nieodpłatnie przez Realizatora
projektu; w przypadku zaleceń Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego) do zwrotu kosztów związanych z realizacją szkolenia;
4. bieżącego informowania realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub
uniemożliwić dalszy udział w projekcie;
5. uczestnictwa w wewnętrznych egzaminach sprawdzających wiedzę uczestnika, nabytą
na kursach;
6. Uczestnik szkoleń z zakresu2:
a. prawa jazdy kat. C, C+E - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu państwowego w WORD
(teoretycznego i praktycznego);
b. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej - zobowiązany jest przystąpić do
egzaminu państwowego w postaci testu kwalifikacyjnego przed Komisją z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego;
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7. Uczestnik projektu zobowiązany jest przedstawić dokumenty świadczące o uzyskaniu kwalifikacji
bądź o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego na prawo jazdy i/lub testu kwalifikacyjnego,
a w przypadku niezaliczenia egzaminu państwowego lub testu kwalifikacyjnego poinformowania
Realizatora projektu;
8. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenie dokumentów potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik uzyska kwalifikacje;
9. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji są3:
a. prawo jazdy kat. C lub C+E – wpis kat. C lub C+E lub protokoły z egzaminu państwowego w WORD,
b. w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej – świadectwo kwalifikacji
zawodowej lub wpis do prawa jazdy z kodem 95.

§6
Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu zajęć z przyczyn
organizacyjno – losowych.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania całego cyklu nauczania określonego w § 2 niniejszej
umowy.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora projektu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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