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UMOWA UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 
 „TORUŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 

  
zawarta w Toruniu w dniu ……………………  

 
 
pomiędzy Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, NIP 8792712682, REGON 

383330048, KRS 0000785706 

reprezentowaną przez Pawła Żywieckiego Prezesa Zarządu –  zwaną w dalszej części umowy „Fundacją”  

 

a 

 
Panem/Panią zamieszkałym/łą : 

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

Legitymującą/ym się dowodem osobistym seria i nr ...........................................................................................  

Pesel: ................................................................   zwanym/ną dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”.  
 

 
Niniejsza Umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu Toruński Inkubator Przedsiębiorczości, 
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy 
Toruń, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w 
ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. 
 

§1. Definicje 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:  

1. Projekt - Projekt:  Toruński Inkubator Przedsiębiorczości - okres realizacji Projektu: październik 2021 r. – 

grudzień 2022 r., 

2. Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie, 

3. Beneficjent – Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, 

4. Siedziba Beneficjenta – ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń, 

5. Fundacja – Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, 

6. Siedziba Fundacji – ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń, 

7. Biuro Projektu – biuro zlokalizowane w siedzibie Fundacji, ul. Władysława Łokietka 5, piętro VII, 87-100 

Toruń, 

8. Uczestnik/Uczestniczka  – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa w Projekcie,  

9. Regulamin Projektu – Regulamin uczestnictwa w projekcie „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości”. 

 

§2. Przedmiot Umowy 
  
Przedmiotem umowy jest udzielenie Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia oferowanego w ramach 
projektu „Toruński Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta 
Torunia w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, 
będących w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy w ramach konkursu na projekty pilotażowe „Nowe 
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spojrzenie – nowe możliwości”. 
 

 
§3. Warunki korzystania ze wsparcia 

 
1. Wsparcie udzielane jest w okresie realizacji Projektu, tj. w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2022r., a 

w przypadku wydłużenia realizacji Projektu -  do momentu  jego zakończenia. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w 

niniejszej Umowie oraz Regulaminie Projektu. 

3. Za datę rozpoczęcia udziału w Projekcie uznaje się dzień, w którym Uczestnik/Uczestniczka 

rozpoczął/rozpoczęła udział w pierwszej formie wsparcia w Projekcie. 

4. Za datę zakończenia udziału w Projekcie uznaje się dzień, w którym Uczestnik/Uczestniczka 

zakończył/zakończyła udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką udziału w Projekcie, jak i dzień 

przedwczesnego opuszczenia Projektu, tj. przerwania udziału w Projekcie przed zakończeniem 

zaplanowanych form wsparcia. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy oraz z Regulaminu Projektu.  

6. Z obowiązku uczestnictwa w Projekcie zwalnia Uczestnika/Uczestniczkę jedynie podjęcie zatrudnienia 

w oparciu o stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy); stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia  

23 kwietnia 1946 r. – Kodeks cywilny); podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności 

ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej); lub zaistnienie siły wyższej, bądź 

innej okoliczności, którą Fundacja zakwalifikuje jako wystarczającą do przerwania udziału w Projekcie.  

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Fundacja może obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę 

kosztami jego/jej uczestnictwa w Projekcie, za okres od pierwszego do ostatniego dnia, w którym 

zostało udzielone Uczestnikowi/Uczestniczce wsparcie (koszt udziału Uczestnika/Uczestniczki w 

Projekcie uzależniony jest od rodzaju wsparcia, w którym uczestniczył/-ła i obliczany na podstawie 

faktycznie udzielonego wsparcia). Niniejsze postanowienie wynika z faktu, że Projekt jest 

współfinansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Fundacji i Beneficjencie spoczywa 

szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założeniami wydatkowanie. 

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników Projektu w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Regulaminu Projektu oraz zasad współżycia 

społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu, doradcy zawodowego, praktyka biznesu, trenera, mentora, 

pośrednika pracy, pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego 

wandalizmu, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazania jawnej agresji wobec osób 

wyżej wymienionych. 

9. W przypadku skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników Projektu lub zaprzestania 

uczestnictwa w zajęciach bez złożenia oświadczenia o rezygnacji, zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.  
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§4. Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 

Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana: 

 przestrzegać Regulaminu Projektu; 

 punktualnie, regularnie i aktywnie uczestniczyć we wsparciu organizowanym w ramach Projektu; 

 rzetelnie przygotowywać się do zajęć, zgodnie z poleceniami praktyków biznesu, trenerów; 

 przynosić na zajęcia otrzymane materiały szkoleniowe (jeżeli dotyczy); 

 każdorazowo potwierdzać obecność w zaplanowanych formach wsparcia własnoręcznym 

podpisem na liście obecności oraz na kartach zajęć indywidualnych; 

 przystąpić do egzaminu końcowego (jeżeli dotyczy); 

 w przypadku szkoleń posiadać minimalny poziom frekwencji, tj. 80% dla szkoleń trwających co 

najmniej 4 dni, przy czym frekwencja liczona jest w stosunku do godzin a nie dni szkolenia, zaś 

dla szkoleń krótszych- frekwencja 100%;  

 niezwłocznie poinformować Fundację lub Beneficjenta o przyczynach i przewidywanym terminie 

nieobecności w poszczególnych formach wsparcia oraz przedłożyć usprawiedliwienie na 

okoliczność nieobecności w formie pisemnej; 

 poinformować Fundację lub Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej 

(np. podjęcie zatrudnienia, założenie działalności gospodarczej, podjęcie nauki, kształcenia); 

 niezwłocznie informować o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych oraz innych 

danych mających wpływ na realizację Projektu; 

 wypełniać ankiety monitorujące w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu;  

 brać udział w badaniach ewaluacyjnych na potrzeby realizacji projektu w tym w pomiarze 

rezultatu długoterminowego po zakończeniu udziału w Projekcie (do trzech miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie);  

 dostarczyć Fundacji danych i dokumentów określających jego sytuację na rynku pracy w terminie 

do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w Projekcie; 

 w przypadku podjęcia pracy/założenia działalności gospodarczej/samozatrudnienia/zmiany 

warunków zatrudnienia w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w Projekcie, 

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do dostarczenia Fundacji lub Beneficjentowi 

następujących dokumentów: 

- kopii umowy o pracę, lub 

- kopii umowy cywilnoprawnej, lub 

- dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. dowód 

opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez 

upoważniony organ np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy). 

 

§5. Prawa i obowiązki Fundacji 
 

Fundacja zobowiązana jest do: 

 udzielenia Uczestnikowi/Uczestniczce wsparcia zgodnie z zapisami niniejszej Umowy oraz 

Regulaminem Projektu; 

 zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia szkoleniowe, warsztatowe i doradcze, 
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materiałów szkoleniowych, wyżywienia (jeżeli dotyczy), sali; 

 wypełniania innych zobowiązań wynikających z Regulaminu Projektu oraz Umowy preinkubacji, 

w przypadku zawarcia przez Uczestnika/Uczestniczkę takiej umowy w ramach Projektu.  

  

 
§6. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, iż zapoznał/zapoznała się z treścią Regulaminu Projektu i 

zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki 

uczestnictwa w Projekcie w nim określone.  

2. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte w dokumentacji przedłożonej 

w trakcie rekrutacji w tym w Formularzu rekrutacyjnym, są aktualne, a w przypadku ich zmiany 

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Fundację.  

3. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać w 

szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej 

Projektu. 

 
§7. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Projektu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie.  

4. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.  

5. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Fundacji, w oparciu o odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z przepisów prawa.  

6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. 

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

Stron. 

 
 
 

 

  
......................................................................... 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania    

umowy ze strony Fundacji 

.......................................................... 
podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
  
       


