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UMOWA SZKOLENIOWA ‐ PROJEKT NR POKL.08.01.01‐30‐137/10 

„Selling reSolution – Rozwiązania dla Sprzedaży” 

 

UMOWA SZKOLENIOWA NR……………………………………… 

 

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

BERNDSON Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Feldmana 4/11, 31‐130 Kraków, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw 

przez Sąd Okręgowy w Krakowie pod numerem KRS 0000179795, identyfikującym się numerem REGON 

356750018 oraz NIP 676‐22‐48‐701 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Beneficjentem”, 

 

a  

 

Nazwa firmy:  ………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w  ………………………………………………………………………………………….. 

NIP:  ………………………………………………………………………………………….. 

nr KRS*:  ………………………………………………………………………………………….. 

nr EDG*: ……………………… prowadzonym przez: ………………………………………………………………………… 

firmy reprezentowanej przez (imiona, nazwiska, funkcje – zgodnie z dokumentem rejestrowym): 

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

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

zwanym dalej „Beneficjentem pomocy”. 

 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest przeszkolenie przez „Beneficjenta” osób delegowanych przez „Beneficjenta pomocy” 

na  kursy  zorganizowane  w  ramach  projektu  „Selling  reSolution  –  Rozwiązania  dla  Sprzedaży”  zgodnie 

z warunkami  określonym  w  regulaminie  uczestnictwa  w  projekcie  dostępnym  na  stronie  internetowej 

http://srs.berndson.pl/ w zakładce „Formularze”.  

 

                                                            

* niepotrzebne skreślić 
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§ 2 

1. Beneficjent pomocy zgłasza do udziału  w projekcie [liczba] ………… osób. 

 

1.1  Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł kursu………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………….. 

E‐mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2  Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł kursu………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………….. 

E‐mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Koszt szkolenia przypadająca na jednego uczestnika szkolenia wynosi …………. zł (słownie: ………………. złotych 

……../100).  

3. Łącznie koszt kursów dla wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 wynosi [kwota] … zł brutto (słownie … 

złotych). 

4. Wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika wynosi 2 301,00 PLN (słownie: dwa tysiące 

trzysta  jeden  złotych  00/100).  Łącznie  wartość  pomocy  de  minimis  przyznana  Beneficjentowi  pomocy, 

dotycząca wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 wynosi [kwota] … brutto (słownie … złotych). 

5.  Na  szkolenia  Beneficjentowi  pomocy  zostanie  udzielona  Pomoc  de  minimis  zgodnie  z  przepisami 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). 

6. Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi pomocy w ramach Projektu nie podlega obowiązkowi uprzedniej 

notyfikacji  Komisji  Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej  (art.  38 ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 
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7. W  przypadku  nieuzasadnionego  rozwiązania  niniejszej  umowy  przez  Beneficjenta  pomocy  lub  uczestnika 

projektu a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnej  liczby nieobecności przez pracownika Beneficjenta 

pomocy  (20%  całkowitej  liczby  godzin),  jest  on  zobowiązany  do  zapłacenia  pełnych  kosztów  szkolenia 

określonych w par. 2 ust. 2 tj. …………………. zł (słownie: ………………………………………) za każdego pracownika, który 

przekroczył dopuszczalną ilość godzin nieobecności. Kwota o której mowa w par. 2 ust.2 podlega przemnożeniu 

przez  liczbę pracowników Beneficjenta pomocy,  którzy nie wypełnili postanowień umowy. Ponadto w wyżej 

wskazanych  przypadkach  pracownicy  Beneficjenta  pomocy  nie  uzyskują  certyfikatów,  zaświadczeń  oraz 

wszelkich innych dokumentów poświadczających ukończenie kursu. 

 

§ 3 

1. Osoby  zgłoszone  do  uczestnictwa w  szkoleniu  najpóźniej w  dniu  rozpoczęcia  Szkolenia wyrażą  zgodę  na 

przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik numer „1” 

do niniejszej umowy. Osoby, które nie wyrażą zgodny nie będą brały udziału w szkoleniu. 

2.  Beneficjent  pomocy  oświadcza,  że  osoby  zgłoszone  przez  niego  na  szkolenia  wymienione  w  §  2  ust.  1 

niniejszej umowy są jego: 

‐ pracownikami w rozumieniu definicji pracownika zawartej art. 2 Kodeksu Pracy1, 

‐ właścicielami, pełniącymi funkcje kierownicze, 

‐ wspólnikami, w tym partnerami prowadzącymi regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego 

korzyści finansowe; 

3.  Beneficjent  pomocy  publicznej  zobowiązuje  się  do  udostępnienia  Instytucji  Pośredniczącej  w  celach 

kontrolnych dokumentację potwierdzającą zatrudnienie pracowników. 

4.  Beneficjent  ostateczny  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Regulaminem  uczestnictwa  dostępnym  na  stronie 

internetowej  projektu  (http://srs.berndson.pl/)  i  spełnia  kryteria  rekrutacyjne  kwalifikujące  do  projektu  w 

zakresie dotyczącym firmy i pracowników delegowanych na szkolenia. 

5. Osoby zgłoszone do uczestnictwa w szkoleniu oraz  ich bezpośredni przełożeni zobowiązani są do udziału w 

badaniach efektów szkoleń (m,in. do tego, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia wypełnią ankiety on‐line). 

 

§ 4 

W przypadku niestawienia się uczestnika na Szkoleniu  lub opuszczenia przez uczestnika więcej niż 20% czasu 

trwania  Szkolenia  Beneficjent  pomocy  zwróci  Beneficjentowi  cały  koszt  szkolenia  przypadający  na  jednego 

uczestnika określony w § 3 ust. 1. 

 

                                                            

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2009.219.1704) 
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§ 5 

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  do  umowy  muszą  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozpatrywać w 

drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

………… Załącznik nr 1: Wzór zgody uczestnika/‐ów kursu na przetwarzanie danych osobowych 

………… Załącznik nr 2: Oświadczenie Beneficjenta pomocy publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same 

koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną 

………… Załącznik nr 3: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

………… Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

………… Załącznik nr 5 Lista pracowników delegowanych na szkolenia 

 

Pozostałe załączniki: 

………… Kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu rejestrowego Beneficjenta pomocy lub 

inny dokument potwierdzający jego status przedsiębiorcy 

………… Kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat 

obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorstwa, których nie dotyczy 

obowiązek sporządzania sprawozdań, zwolnione są z tego wymogu). 

………… Kserokopie zaświadczeń/Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego 

roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, Oświadczenia o braku 

decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy 

………………………………………………… 

Beneficjent 

………………………………………………… 

Beneficjent pomocy 


