
 
 

 
 

UMOWA NR ……./2019/BZP/IZS 
NA UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWOWEGO 

 
 
zawarta w Warszawie w dniu …………. 2019 r. pomiędzy: 
 
Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000112576, posiadającą nr NIP 526-000-54-68, reprezentowaną przez:  
Pana Daniela Prędkopowicza - Dyrektora Biura Zarządzania Projektami 
zwaną dalej „Organizatorem szkolenia lub Organizatorem” 
 

a Panią/Panem 

zwaną/zwanym dalej „Uczestniczką/ Uczestnikiem lub Uczestniczka/Uczestnik Projektu” 

 

Organizator szkolenia  i Uczestniczka/Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej 

treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Uczestniczce/Uczestnikowi przez Organizatora 

szkolenia wsparcia w formie usługi szkoleniowej przygotowującej do pracy w charakterze 

Eksperta Testowej Wersji Modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego  

z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne („TMW”). 

 
§ 2 

 
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji 
zatrudnienia socjalnego”, nr umowy POWR.02.05.00-00-0210/18 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu 
współpracy Instytucji zatrudnienia Socjalnego (IZS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 
instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. Współpraca ta ma prowadzić do 
rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr mogących dostarczać usługi społeczne na rynkach 
lokalnych. 

 
§ 3 

Okres udzielania wsparcia szkoleniowego 
 

1. Wsparcie szkoleniowe określone w § 1 udzielane jest Uczestniczce/Uczestnikowi w okresie od 

dnia………..do   dnia ………. r. 

2. Harmonogram obejmujący terminy i lokalizację wsparcia szkoleniowego stanowi załącznik nr 

1do niniejszej umowy.    

3. Organizator szkolenia zastrzega, że Harmonogram wsparcia szkoleniowego może ulec zmianie.  



 
 

 
 

§ 4 

Wsparcie szkoleniowe – postanowienia szczegółowe 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wsparcie szkoleniowe nie jest objęte regułami dotyczącymi 

udzielania pomocy publicznej/de minimis.  

2. Wsparcie szkoleniowe (niekiedy zwane odpowiednio szkoleniem)  jest udzielane w formule 

trzech zjazdów szkoleniowych (zjazd). Każdy zjazd trwa trzy dni szkoleniowe (średnio po 8 

godzin dziennie). Łączny wymiar szkolenia wynosi 72 godziny szkoleniowe. 

3. Szkolenie obejmuje 9 modułów zgodnie z załącznikiem  nr 2 „Wykaz tematów szkolenia” do 

niniejszej umowy.  

4. Szkolenie odbywać się będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

podanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W wyjątkowych przypadkach i wyłącznie po 

wyrażeniu zgody przez Uczestników Projektu, szkolenie może odbyć się także w weekend 

(piątek-sobota-niedziela lub czwartek-piątek-sobota).  

5. Miejscem szkolenia jest  hotel………………...(adres) 

§ 5 

Obowiązki Uczestnika i Organizatora szkolenia 

 

1. Uczestniczka/Uczestnik otrzymuje wsparcie szkoleniowe  na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszej Umowie  zgodnie z § 4  ust. 2, 3,4 i 5 umowy oraz zobowiązuje się do udziału w 
szkoleniu przygotowującym go do pracy w charakterze Eksperta Testowej Wersji Modelu 
współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi 
społeczne („TMW”). 

2. Podczas każdego dnia szkolenia Uczestniczka/Uczestnik szkolenia: 

- podpisuje listę obecności 

- podpisuje potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (o ile dotyczy danego działania), 

- wypełnia ankietę ewaluacyjną dla każdego cyklu szkoleniowego. 

3. Uczestniczka/Uczestnik  zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia co  do 

udzielenia informacji    na temat rezultatów uczestnictwa po zakończeniu udziału w projekcie 

(zakończeniu wsparcia szkoleniowego). 

4. Udział Uczestniczki/Uczestnika we wsparciu szkoleniowym, w pełnym zakresie i w czasie 

określonym przez Organizatora szkolenia, potwierdzony zgodnie z ust. 2, jest jednym z 

warunków, na podstawie którego przeszkolona Uczestniczka/Uczestnik jako Ekspert Testowej 

Wersji Modelu  zostanie zatrudniony/a przez jednego z Partnerów projektu. 

5. Uczestnik Projektu powinien osobiście wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym w co najmniej 7 z 

9 modułów szkoleniowych. W przypadku braku osobistego udziału w co najwyżej dwóch 

modułach szkoleniowych Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do nadrobienia materiału w 

późniejszym czasie poprzez platformę e-learningową w terminie uzgodnionym z organizatorem. 



 
 

 
 

6. W przypadku gdy Uczestnik Projektu z ważnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach w 

swojej grupie, wyjątkowo po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Organizatora szkolenia , 

może wziąć udział w zajęciach innej grupy, o ile będą w niej wolne miejsca. 

7. Większa niż dwudniowa liczba nieobecności powinna być odpracowana przez Uczestnika 

Projektu poprzez udział w szkoleniu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Organizatorem szkolenia.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy maksymalnie 1 z 9 modułów szkolenia 

stacjonarnego na szkolenie w formie webinarium po wcześniejszym poinformowaniu 

Uczestników Projektu. Uczestnictwo w webinarium jest wówczas traktowane równoważnie z 

uczestnictwem w szkoleniu stacjonarnym.  

9. Nieobecności na szkoleniu mogą być usprawiedliwione jedynie po dostarczeniu  stosownego 

zaświadczenia lekarskiego lub innego odpowiedniego dokumentu, który potwierdzał będzie 

przyczynę nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach. 

10. Uczestnik projektu zobowiązany jest do odrobienia zaległości spowodowanej nieobecnością na 

szkoleniu zgodnie z ust. 6 i 7.  

11. Uczestnik Projektu może zwrócić się do Organizatora o wydanie zaświadczenia o uczestnictwie 

w szkoleniu. 

12. Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest zobowiązany do ukończenia szkolenia i podjęcia 

zatrudnienia o którym mowa w ust. 17 na warunkach ustalonych z Organizatorem szkolenia. 

13. Organizator zapewnia pokrycie pełnych kosztów udziału w szkoleniu tj.: zapewni nocleg w 
hotelu o standardzie co najmniej **, zapewni wyżywienie na czas szkolenia (obiad, kolacja, 
przerwa kawowa), pokryje koszt wynajęcia sali szkoleniowej, materiałów szkoleniowych oraz 
trenera, a także częściowo  pokryje koszt dojazdu na szkolenie do kwoty  510 zł/os. – łączna 
maksymalna kwota zwrotu na wszystkie zjazdy szkoleniowe. W przypadku większych kosztów 
dojazdu na szkolenie niż przewiduje limit wskazany w zdaniu poprzednim, 
Uczestniczka/Uczestnik pokrywa różnicę ze środków własnych. 

14. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestniczkę/Uczestnika Projektu 

spowodowanego siłą wyższą, zdarzeniem losowym uniemożliwiającym jej/mu dalszy udział w 

Projekcie, Uczestniczka/Uczestnik nie będzie zobligowany do zwrotu kosztów udziału w 

Projekcie. 

15. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika Projektu w trakcie trwania 

Projektu z innych niż losowe przyczyn uniemożliwiających mu dalszy udział w Projekcie, 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez 

Organizatora. 

16. W przypadku rezygnacji z zatrudnienia jako Ekspert po odbytym i zakończonym szkoleniu 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez 

Organizatora. 

17. Uczestnik Projektu po zakończeniu udziału w szkoleniach dla Ekspertów podejmie zatrudnienie 

w charakterze Eksperta TMW i przystąpi do testowania Modelu zgodnie z zakresem swoich 

kompetencji i uzgodnionym scenariuszem przeprowadzenia Testu. Podmiotami zatrudniającymi 

będzie trzech Partnerów Projektu. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia umowy 



 
 

 
 

o pracę w trybie zadaniowym czasu pracy  

w wymiarze nie przekraczającym 3/5 etatu z jednym ze wskazanych pracodawców.  

18. Uczestniczka/Uczestnik oświadcza i przy zawarciu umowy, o której mowa w ust. 17,  

oświadczy, że jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 

innych  źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

§ 6 

Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, 

(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.  

Z Administratorem  można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: 

cofund@cofund.org.pl.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie  danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

procesu realizacji szkolenia.  

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej.  

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy 

w procesie zamówień publicznych.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych  

Osobowych.  



 
 

 
 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

§ 7 
Zmiana umowy 

 

1.  Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestniczki/Uczestnika, musi ona/on przedstawić 

ten wniosek Organizatorowi szkolenia nie później niż w terminie 15 dni przed dniem, w którym 
zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.  
 

3. Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa 

w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestniczki/Uczestnika lub niezachowanie terminu 

zostało zaakceptowane przez Organizatora szkolenia. 

4. Obowiązki i prawa Uczestniczki/Uczestnika wynikające z umowy oraz związane z nią płatności 

nie mogą być  

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

§ 8 
Rozwiązanie umowy 

 

1. Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, kiedy 

Uczestniczka/Uczestnik: 

1) opuści, bez usprawiedliwienia, więcej niż dwa dni szkolenia, w którym 

zobowiązała/zobowiązał się uczestniczyć i nie odbędzie szkolenia w formach 

zastępczych, o których mowa w par. 5 ust. 5-7  oraz nie dostarczy do Biura projektu 

stosownego usprawiedliwienia. Honorowane będą tylko usprawiedliwienia dot. 

nieobecności z przyczyn zdrowotnych i losowych tj. zaświadczenia lekarskie lub inne 

dokumenty, które potwierdzą przyczynę ww. nieobecności Uczestniczki/Uczestnika na 

zajęciach. 

2) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań określonych niniejszą 

Umową i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie 

przedstawi w okresie 10 dni stosownych wyjaśnień 

3) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia  

szkoleniowego. 

2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) Uczestniczka/Uczestnik traci prawo 

korzystania  

z dalszego wsparcia szkoleniowego oraz traci prawo do zatrudnienia w charakterze Eksperta 

Testowej Wersji Modelu Współpracy. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Uczestniczka/Uczestnik jest zobowiązana/y do zwrotu 

Organizatorowi kosztów uzyskanego wsparcia szkoleniowego obejmującego wynagrodzenie 

trenerów, wynajęcie sali szkoleniowej, koszty noclegów, koszty wyżywienia, oraz otrzymaną 

refundację kosztów dojazdu na szkolenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  

 
 
 
 



 
 

 
 

§ 9 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory między Organizatorem szkolenia a Uczestniczką/Uczestnikiem związane  

z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora szkolenia. 

4. Umowę sporządzono w Warszawie, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach: jednym dla Realizator projektu  oraz jednym dla Uczestniczki/Uczestnika.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony. 

§ 10 
Korespondencja 

 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie  

kierowana na poniższe adresy: 

 

Do Organizatora szkolenia: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa; 

e-mail: ktrzaska@cofund.org.pl., tel. (22) 450 98 73 

 

Do Uczestniczki/Uczestnika:  

 

 

Uczestniczka/Uczestnik    Organizator szkolenia 
 

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