
„Enable – Workable”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-02-128/12 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W CHARAKTERZE MULTIPLIKATORA 

NR POKL/EW/M/……/13 

 

 
zawarta w dniu …………… 2013 r. we Wrocławiu 

pomiędzy:  

 

firmą Dobre Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  

przy ul. Marchewkowej 15, reprezentowaną przez: 

 

dr inż. Dorotę Kwiatkowską – Ciotucha – Prezesa Zarządu 

 

 

zwaną w treści umowy Liderem Projektu, 

 

a  

Panią/Panem ………………………zamieszkałym/ą w…………………., przy ul. …………………., 

legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………………… 

 

zwanym/ą w treści umowy Multiplikatorem, 

 

Zwanymi dalej Stronami 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest udział Multiplikatora w Projekcie pt. „Enable - Workable”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,    

nr projektu WND-POKL.06.01.01-02-128/12.  

2. Projekt „Enable – Workable” jest projektem współpracy międzynarodowej i jest realizowany        

w partnerstwie Lidera Projektu oraz Partnera – Fundację Inspire (The Eden and Razzett 

Foundation).  

3. Umowa zostaje zawarta na czas udziału Multiplikatora w Projekcie, tj. od…………. do 

……………. 

4. Biuro Projektu mieści się na ul. Jęczmiennej 10/1, 53-507 Wrocław, tel. 71 343 77 74. 

 

§ 2. 

Zobowiązania Multiplikatora 

 

1. Multiplikator zobowiązany jest do: 

a. Udziału w warsztatach dotyczących dobrych europejskich praktyk w zakresie w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które zostaną przeprowadzone przez 

Partnera Projektu; planowany termin warsztatów: od 19 do 23 września 2013r. (5 dni x 6h 
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lekcyjnych zajęć); miejsce realizacji warsztatów: Biuro Projektu; wymagana jest 

dyspozycyjność w tym okresie. 

b. Udziału w wizycie studyjnej na Malcie mającej na celu obserwację w praktyce  rozwiązań 

dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; planowany termin wizyty 

studyjnej: październik 2013r. (5 dni roboczych). 

c. Udziału w procesie adaptacji rozwiązań z Malty do warunków polskich (współtworzenie 

koncepcji i metod aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych). 

d. Przygotowania programów i materiałów na szkolenia dla przedstawicieli służb 

zatrudnienia i integracji społecznej (wspólnie z pozostałymi Multiplikatorami). 

e. Udziału w opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń nt. alternatywnych i elastycznych 

form zatrudniania oraz metod organizacji pracy osób niepełnosprawnych (4 grupy 

szkoleniowe po 8-10 osób, 4 dni x 8 godzin warsztatów dla każdej grupy); planowany 

termin realizacji szkoleń: luty – sierpień 2014r. Liczba godzin przypadająca na 

Multiplikatora będzie ustalona w terminie późniejszym. 

f. Udziału w opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń nt. skutecznych form współpracy na 

rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (4 grupy 

szkoleniowe po 8-10 osób, 3 dni x 8 godzin warsztatów dla każdej grupy); planowany 

termin realizacji szkoleń: luty – sierpień 2014r. Liczba godzin przypadająca na 

Multiplikatora będzie ustalona w terminie późniejszym. 

g. Udziału w upowszechnianiu wypracowanych w Projekcie rozwiązań dotyczących 

alternatywnych i elastycznych form zatrudniania oraz metod organizacji pracy osób 

niepełnosprawnych oraz skutecznych form współpracy na rzecz rozwoju zasobów 

ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym – wiosna i lato 2014. 

2. Multiplikator bierze udział w projekcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie 

oraz zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do projektu. 

3. Regulamin Rekrutacji do projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.niepelnosprawni.dobrekadry.pl. 

4. Multiplikator zobowiązany jest znać i stosować się do postanowień Regulaminu, o którym mowa 

powyżej. 

5. Multiplikator nie może powierzyć wykonania działań opisanych w § 2 ust. 1 osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Lidera Projektu. 

6. W razie niemożności udziału w którymkolwiek z działań opisanych w § 2 ust. 1 Multiplikator jest 

obowiązany jest natychmiast powiadomić o tym Lidera Projektu. 

7. Multiplikator jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w 

Projekcie. 

8. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej umowy przez Multiplikatora lub 

naruszenia obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie i Regulaminie Rekrutacji Lider 

Projektu ma prawo żądania kary umownej w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 

9. Zarówno w przypadku odstąpienia, jak i naruszenia obowiązków Lider Projektu niezależnie od kar 

umownych może dochodzić od Multiplikatora odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przewyższających kary umowne.  

 

  

http://www.niepelnosprawni.dobrekadry.pl/
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§ 3. 

Zobowiązania Lidera Projektu 

 

1. Lider projektu zobowiązany jest do: 

a. pokrycia – uzasadnionych i zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami - kosztów udziału 

Multiplikatora w wizycie studyjnej na Malcie opisanych w §2, ust. 1, pkt a; poprzez 

koszty udziału rozumiane są koszty przelotu, noclegu i diet (zgodnie z obowiązującymi 

stawkami); 

b. wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzone godziny szkoleń opisanych §2, ust. 1, pkt e-f; 

wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie odrębnej umowy zlecenia; 

c. informowania Multiplikatora o terminach szkoleń, konferencji i seminariów opisanych      

w §2, ust. 1 z  co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 4. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

Rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

siedziby Lidera Projektu.  

3. Lider Projektu może odstąpić od umowy w terminie 7 dni w przypadku niewłaściwego 

wypełniania obowiązków wynikających z umowy przez Multiplikatora po bezskutecznym upływie 

terminu wyznaczonego  Multiplikatorowi przez Lidera Projektu do należytego ich wykonania. 

Do przeprowadzenia ww. czynności Strony przewidują formę pisemną oraz powiadomienia 

listami poleconymi. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

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

Stron. 

 

 

 

Lider Projektu 

 

Multiplikator 

 

 


