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UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/2018/8.3.5 
 

w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 8 
EDUKACJA 

Działanie 8.3 
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.5 
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO 

 
zawarta dnia ............ w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: 

 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą: 63-400 Ostrów 
Wielkopolski, ul. Budowlanych 5, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy Poznao – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX pod numerem KRS: 0000002731, NIP: 
622-17-97-922, REGON: 001000864 reprezentowane przez:  
 
Pana Zbigniewa Matuszczaka – Prezesa Zarządu 
 
zwanym dalej „Organizatorem" 
 
a 
 
Imię i nazwisko:  
Adres:  
Pesel:  
 
będącym/ą osobą:  

 bezrobotną w wieku od 25 do 64 roku życia/bierną zawodowo w wieku od 25 do 64 roku 
życia/osobą zatrudnioną w wieku od 25 do 64 roku życia1; 

 o niskich kwalifikacjach, która nie uczestniczyła we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym             
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 pochodzącą z obszarów wiejskich2; 

 niepełnosprawną3. 
 
zwaną dalej „Uczestnikiem/czką projektu”. 
 
Strony uzgodniły, co następuje: 
 

§ 1 
Użyte w niniejszej umowie szkoleniowej pojęcia oznaczają: 

1. Projekt: oznacza Projekt nr RPWP.08.03.05-30-0005/17. pn.: „Twoje Kwalifikacje w AKO”. 
2. Organizator (Beneficjent projektu): Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie 

Wielkopolskim, z  siedzibą: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych 5, zarejestrowanym                

                                                                 
1
 Niepotrzebne skreślid 

2
 Niepotrzebne skreślid 

3
 Niepotrzebne skreślid 
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w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznao – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, Wydział IX pod numerem KRS 0000002731, NIP: 622-17-97-922, REGON: 001000864. 

3. Regulamin: Regulamin projektu pn.: „Twoje Kwalifikacje w AKO”. 
4. Uczestnik/czka projektu: osoby, które wyraziły chęd udziału w projekcie, dostarczyły wymagane 

Regulaminem dokumenty oraz korzystają ze wsparcia w postaci udziału w procesie dydaktycznym 
będącym przedmiotem Projektu. 

5. Niskie kwalifikacje: wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją 
Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) - do wykształcenia średniego włącznie. 

6. Life long learning (LLL): wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu 
poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów 
osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeo modelu LLL może odbywad się            
w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach 
podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach                       
e - learningowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)              
2007-2013. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Organizatora Uczestnikowi projektu wsparcia w formie 
nieodpłatnych usług szkoleniowych w ramach kursu pn.: "Spawanie MAG (135) – moduł numer 1 
wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I" zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 
projektu dostępnym na stronie internetowej projektu - http://www.euro.ctiw.pl/kwalifikacje. 

2. Warunkiem zawarcia niniejszej Umowy jest potwierdzenie przez Uczestnika Projektu utrzymania 
jego statusu zawodowego zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym złożonym         
w Biurze Projektu.  

3. W ramach przedmiotowego kursu przewidziano 157h zajęd w tym: 
a) 145h - "Kurs spawania MAG (135) – moduł numer 1" (zajęcia teoretyczne - 25h, zajęcia 

praktyczne - 120h); 
b) 12h - "Kurs na uprawnienia energetyczne Grupy I". 

4. W ramach przedmiotowego kursu Uczestnik otrzyma następujące dokumenty potwierdzające 
uzyskane uprawnienia:  
a) Zaświadczenia ukooczenia kursu; 
b) Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza; 
c) Książkę Spawacza; 
d) Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeo, instalacji            

i sieci na stanowisku eksploatacji. 
5. Szkolenia realizowane w ramach danego kursu rozliczane są w godzinach wskazanych                       

w harmonogramie kursu.  
6. Wsparcie szkoleniowe udzielane jest w okresie realizacji projektu, tj. od dnia podpisania 

przedmiotowej umowy do dnia przeprowadzenia egzaminu. 
7. Kandydat/tka staję się uczestnikiem kursu w momencie zawarcia niniejszej umowy. 
8. Realizacja danego kursu odbywad się będzie w miejscu i terminach ustalonych przez Organizatora. 

 
§ 3 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
a) systematycznego - tj. nie rzadziej niż raz na tydzieo, sprawdzania informacji zamieszczanych      

na stronie internetowej projektu (http://www.euro.ctiw.pl/kwalifikacje) 
b) regularnego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach Projektu; 
c) informowanie o ewentualnej nieobecności na zajęciach z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem; 
d) uczestnictwa w minimum 80% obowiązkowych zajęd szkoleniowych; 

http://www.euro.ctiw.pl/kwalifikacje
http://www.euro.ctiw.pl/kwalifikacje
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e) uzupełniania dokumentacji szkoleniowej, w tym: podpisywania list obecności, list odbioru 
zaświadczeo, uzupełniania ankiet monitoringowych i innych dokumentów wymaganych 
wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; 

f) udziału w ewaluacji projektu (poprzez wypełnianie ankiet) po zakooczenia realizacji danego 
kursu. 

2. Rezygnacja w terminie 7 i mniej dni przed zajęciami lub w trakcie ich trwania bądź też skreślenie 
uczestnika z listy uczestników przez Organizatora wiąże się z nałożeniem kary umownej na pokrycie 
szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego przez uczestnika, w wysokości nie większej niż całkowita wartośd kursu. Karę 
pokrywa uczestnik projektu, który podpisał umowę szkoleniową. 

3. Z konieczności zapłaty kary w przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu zajęd mogą zwolnid 
losowe przyczyny rezygnacji (np. długotrwała choroba) uniemożliwiające uczestnictwo w projekcie. 
W takim przypadku uczestnik projektu składa pisemny wniosek o zwolnienie go z kosztów kary 
umownej za udział w projekcie. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika 
projektu przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te przyczyny. 

4. Niezależnie od konsekwencji finansowych opisanych w ust. 3 Organizator zachowuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej w kwocie przewyższającej karę umowną               
(np. w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca obciąży Projektodawcę kwotą korekty finansowej, 
wyższą od kosztów szkolenia uczestnika kosztami niekwalifikowanymi (wraz z odsetkami jak dla 
zaległości podatkowych) wraz z innymi przypadkami powodującymi stratę Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników w przypadku: 
a) naruszenia przez uczestnika Regulaminu projektu lub postanowieo umowy szkoleniowej lub 

naruszenia zasad współżycia społecznego w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych 
danych; 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji kursu; 
c) opuszczenia przez uczestnika zajęd przewidzianych w projekcie, poza dopuszczalny limit,             

o którym mowa w ust. 1 pkt. d). W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionych nieobecności 
(np. potwierdzonych zwolnieniem lekarskim) i gdy pozwalają na to warunki organizacyjne 
Organizator może umożliwid odrobienie zajęd z inną grupą szkoleniową. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 
oraz dokonuje zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 

 
§ 4 

1. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane będą przez Organizatora oraz przez Instytucję 
Zarządzającą – Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych                        
z Projektem. 

3. Dane osobowe uczestników szkolenia mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu 
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadao związanych z monitoringiem i sprawozdawczością              
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

4. Podanie danych przez uczestników szkolenia jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

5. Uczestnicy szkolenia mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

§ 5 
1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami umowy następują drogą elektroniczną, 

telefonicznie lub faxem. 
2. Wymiana informacji wpływających na realizację Projektu następuje wyłącznie pisemnie, drogą 

pocztową. 
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3. Wszelką korespondencję do Projektodawcy należy kierowad na adres: 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
Biuro projektu pn.: „Twoje Kwalifikacje w AKO” 
ul. Budowlanych 5 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel./fax: 62 736 10 27 
 
Osoba do kontaktu:  
Mariusz Widzioski  
Specjalista ds. Organizacyjnych 
tel.: 512 949 797 
e-mail: m.widzinski@euro.ctiw.pl  

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: obowiązujące wytyczne 
wynikające z Regulaminu Konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmacnianie oraz dostosowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie 
zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Kodeks cywilny, Regulamin 
projektu. 

2. Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązad na drodze 
polubownej. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd 
powszechni właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          
ze stron. 

 
 
 
 
 
(podpis Uczestnika/czki)                                                                                              (pieczęd i podpis Organizatora) 
 
Załączniki do umowy: 

1. Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami. 

file:///G:/AppData/Local/Temp/m.widzinski@euro.ctiw.pl

