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Załącznik nr 13 do Regulaminu 

 

Umowa nr ………..  o organizację  

szkolenia/kursu podnoszącego kwalifikacje i umiejętności zawodowe/kursu IT 

organizowanego w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”,  

nr WND-RPSL.09.01.02-24-0376/17 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Północnego 

 

zawarta w Częstochowie w dniu ……………………………….. pomiędzy:  

a) Realizatorem projektu – Fundacją Dla Rozwoju, Al. Kościuszki 13 - NIP 9492208891, 

REGON 364669735,  reprezentowaną przez Panią Martę Zmitrukiewicz – Prezesa FDR.  

a 

b) Panem/nią …………………………………. , zamieszkałym/ą w ………….………….. przy 

ul. ………………………….., PESEL: ………………….…………. , w dalszej części Umowy 

zwaną „Uczestnikiem”,  o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i warunków szkolenia/kursu podnoszącego 

kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 

2. Głównym celem szkolenia/kursu jest podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji 

uczestników/czek projektu. 

3. Organizator w ramach niniejszego projektu zapewni szkolenie/kurs 

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

4. Szkolenie/kurs będzie trwał w przedziale czasowym od …………..….. r.  do 

………….……… r. 

5. Miejsce odbywania szkolenia/kursu: ….…………….………., ul. …………………. 

……………………..……... lub inne, wskazane przez Fundację Dla Rozwoju.  

6. Dopuszczalna jest realizacja szkolenia w formie zajęć on-line po wcześniejszym ustaleniu 

pomiędzy firmą szkoleniową a Fundacją Dla Rozwoju. 

7. Środki na pokrycie stypendium dla Uczestnika pochodzą z budżetu projektu. 

 

§2 

W celu wykonania umowy Fundacja Dla Rozwoju zobowiązana jest do: 

1. Wypłaty jednorazowego stypendium szkoleniowego Uczestnikowi w wysokości: 1325,10 zł 

(słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia pięć złotych, 10/100) brutto brutto, po zakończonym 

szkoleniu/kursie. Wskazana kwota odpowiada 120 godzinom szkoleniowym. W przypadku 

mniejszej liczby godzin stypendium jest naliczane proporcjonalnie do sumy godzin 
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szkolenia/kursu. Wysokość wypłaty stypendium może ulec zmianie, jeżeli ulegną zmianie 

przepisy prawa.  

2. Zapewnia przeprowadzenie kompleksowego procesu walidacji i certyfikacji szkolenia/kursu. 

3. Ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000 z póź.zm.). 

 

§3 

1. Wypłata stypendium szkoleniowego następuje do 10 dni roboczych, po zakończonym 

kursie/szkoleniu, w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika 

wskazany w „Oświadczeniu Uczestnika w sprawie przekazywania wynagrodzenia”. 

2. Podstawę wypłaty stypendium za szkolenie/kurs stanową podpisane przez Uczestnika oraz 

osobę szkolącą oryginały listy obecności. 

3. Stypendium szkoleniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1509  

z późn. zm.), jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

4. Fundacja  nie jest tym samym zobowiązana do wystawienia Uczestnikom informacji PIT-

8C.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia stosownego „Kwestionariusza osobowego dla 

uczestnika szkolenia/kursu”. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a oraz w związku z art.. 12 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017 r.  poz. 1778 z późn. zm.) osoby pobierające stypendium w okresie trwania 

szkolenia/kursu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym  

i wypadkowym. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe 

Uczestnika pobierającego stypendium pomniejsza kwotę stypendium brutto. 

6. Kwoty stypendium szkoleniowego nie uwzględniają zaliczki na podatek dochodowy,  

a składka na ubezpieczenie zdrowotne zostaje obniżona do wysokości „0”. 

7. Warunkiem wypłaty stypendium Uczestnikowi, jest dostępność środków na wyodrębnionym 

koncie projektowym przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

8. W przypadku braku środków na koncie Beneficjenta, o którym mowa w punkcie 7.,  

wypłata stypendium może zostać wstrzymana i nie może stanowić to podstawy do roszczeń 

z tytułu niniejszej umowy i nie uprawnia do naliczenia odsetek ustawowych. 

9. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest za dni obecności na szkoleniu/kursie oraz  

za nieobecność  z powodu choroby – na podstawie zaświadczania lekarskiego wystawionego  

na druku ZUS ZLA ze wskazaniem płatnika składek – Fundacja Dla Rozwoju – NIP – 

9492208891.  

10. Stypendium nie przysługuje Uczestnikowi za nieobecności nieusprawiedliwione. 
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§ 4 

1. Proces walidacji będzie polegał na sprawdzeniu czy kompetencje wymagane dla danej 

kwalifikacji zostały osiągnięte przez Uczestników szkolenia/kursu.  

2. Wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się w formie 

zdanego przez Uczestnika egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzonego przez 

uprawnioną Komisję Egzaminacyjną. Potwierdzeniem prawidłowych wyników walidacji 

będzie przeprowadzenie procesu certyfikacji - wydanie Uczestnikowi upoważnionej 

instytucji formalnego dokumentu, stwierdzającego, że uzyskał określoną kwalifikację.  

§ 5 

Uczestnik ma prawo do: 

1. Otrzymywania stypendium szkoleniowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 3. 

2. Adekwatnie do potrzeb wynikających z ścieżki reintegracji, ewentualnego wsparcia  

w postaci przydzielonego Aktywnego pośrednika pracy  oraz Doradcy Zawodowego, którego 

zadaniem jest pomoc Uczestnikowi we wszelkich sprawach związanych z uczestnictwem  

w szkoleniu/kursie. 

§ 6 

Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w szkoleniu/kursie.  

§ 7 

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w przypadku:  

a.  podjęcia pracy zarobkowej przez Uczestnika podczas odbywania szkolenia/kursu,  

b. w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności Uczestnika. Podjęcie przez Fundację 

Dla Rozwoju decyzji o przerwaniu szkolenia/kursu następuje  

po wysłuchaniu Uczestnika, 

c. w innym przypadku uniemożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu/kursie 

d. polubownie – za porozumieniem Fundacji Dla Rozwoju i Uczestnika 

§ 8 

1. Fundacja Dla Rozwoju zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania finansowania Projektu.  

2. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie będzie skutkowało odpowiedzialnością 

odszkodowawczą Fundacji Dla Rozwoju.  

§ 9 

Fundacja Dla Rozwoju zastrzega możliwość kontroli obecności Uczestnika w miejscu 

prowadzenia szkolenia/kursu.  

 

§ 10 

Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
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§ 11 

Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie 

pisemnej.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265  z późn. zm.), Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

§ 13 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony będą rozwiązywać w sposób 

polubowny. W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Fundacji Dla Rozwoju.  

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Fundacji 

Dla Rozwoju  i Uczestnika.  

 

 

 

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

        

        Fundacja Dla Rozwoju            Uczestnik 

                                       

 

 


