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UMOWA SZKOLENIOWA - PROJEKT NR POKL. 08.01.01-12-120/12 
 
 

„INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI – PRAKTYCZNE I INTERAKTYWNE SZKOLENIA 
BIZNESOWE DLA MŚP” 

 
UMOWA SZKOLENIOWA NR ………. 

 
zawarta w Krakowie 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:  
 
Natalię Urbańską – aa podstawie upoważnienia Zarządu  
zwanym dalej "Beneficjentem"  
 
a 
 
Nazwa firmy:………………………., z siedzibą w ………………….., KRS/CEIDG pod 
numerem…………….., identyfikującym się numerem REGON ……… oraz NIP …………….. 
reprezentowanej przez ……………………………………………………… (imiona, nazwiska, funkcje - 
zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
zwanym dalej "Beneficjentem pomocy". 

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest przeszkolenie przez Beneficjenta osób delegowanych, „na podstawie 
„formularza zgłoszeniowego (zał. 1 do niniejszej umowy) przez "Beneficjenta pomocy" na szkolenia 
zorganizowane w ramach projektu „INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI – PRAKTYCZNE 
I INTERAKTYWNE SZKOLENIA BIZNESOWE DLA MŚP” zgodnie z warunkami określonymi                   
w regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie internetowej http://idk.berndson.pl/                
w zakładce "O projekcie". 

§ 2 
1. Beneficjent pomocy zgłasza do udziału w projekcie ….. osób. 

1.1 Dane uczestnika szkolenia:  
         Imię i nazwisko: …………………………,  
         Zakres kursu:  

- Zintegrowany Audyt Personalny (ZAP) 
- Szkolenia do wyboru: ………………., ………………………., 
- Szkolenie skrojone na miarę 
- Warsztat – kultura różnorodności w firmie 
- Doradztwo indywidualne, które ma charakter fakultatywny. 

         PESEL: ………………….,  
         Adres zamieszkania: ……………………….. ,  
         Telefon: ……………….,  
         Email: ………………………. 
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1.2 Dane uczestnika szkolenia:  
        Imię i nazwisko: …………………………,  
         Zakres kursu:  

- Zintegrowany Audyt Personalny (ZAP) 
- Szkolenia do wyboru: ………………., ………………………., 
- Szkolenie skrojone na miarę 
- Warsztat – kultura różnorodności w firmie 
- Doradztwo indywidualne, które ma charakter fakultatywny. 

         PESEL………..,  
  Adres zamieszkania: ……………….,  
  Telefon: ………………..,  

         Email: ……………………. 
 

2. Koszt kursu przypadający na uczestnika : 
1.1 ……(imię i nazwisko)  wynosi ……………. zł (słownie: …………………...złote  00/100), 
1.2……(imię i nazwisko) wynosi ………………. zł (słownie: ………………….złote  00/100). 
3. Łączny koszt kursów dla wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 wynosi …………….. pln 

brutto (słownie: ……………………… 60/100). 
4. Wartość pomocy de minimis przypadająca na uczestnika : 
1.1 ……(imię i nazwisko) wynosi ……………… PLN (słownie: …………………… 00/100), 
1.2……(imię i nazwisko) wynosi ……………… PLN (słownie: ……………………..00/100). 
5. Łącznie wartość pomocy de minimis przyznana Beneficjentowi pomocy, dotycząca wszystkich 
osób, o których mowa w ust. 1 wynosi …………………………… brutto (słownie 
……………………………00/100 złotych). 
6. 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). 
7. 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). 
8. 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 jednego szkolenia), jest on 
zobowiązany do zapłacenia pełnych kosztów kursu określonych w par. 2 ust. 2 za każdego 
pracownika, który przekroczył dopuszczalną ilość godzin nieobecności. Ponadto w wyżej 
wskazanych przypadkach pracownicy Beneficjenta pomocy nie uzyskują certyfikatów, 
zaświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów poświadczających ukończenie kursu. 
9. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim 
chorobę lub inne udokumentowane przypadki losowe. Wyznaczenie przez Beneficjenta pomocy 
innych zajęć oraz zadań (np. przydział pracy, delegacja) lub udzielenie Uczestnikowi szkolenia 
urlopu w terminie, w którym zaplanowano szkolenie, nie jest nieobecnością usprawiedliwioną. 

 
§ 3 

1. Beneficjent pomocy oświadcza, iż przedsiębiorstwo nie uzyskało pomocy publicznej / de 
minimis w projekcie zamkniętym, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
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2. Osoby zgłoszone do uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego 
szkolenia wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta, a także 
podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik 
numer  2  do niniejszej umowy. Osoby, które nie wyrażą zgodny nie będą brały udziału             
w szkoleniu. 

3. Beneficjent pomocy oświadcza, że osoby zgłoszone przez niego na kurs wymienione w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy spełniają jeden z poniższych warunków:  
- pracownikami w rozumieniu definicji pracownika zawartej w art. 2 Kodeksu Pracy - Ustawa              
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2009.219.1704) lub/i,  
- właścicielami, pełniącymi funkcje kierownicze lub/i, 
- wspólnikami, w tym partnerami prowadzącymi regularną działalność w przedsiębiorstwie           
i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 

4. Beneficjent pomocy oświadcza, że osoby zgłoszone przez niego do udziału w kursie 
wymienione w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, są zatrudnione na stanowiskach pokrewnych do 
tematyki kursu na który dana osoba została zakwalifikowana, a także iż wiedzę zdobytą 
podczas kursów będą wykorzystywać codziennej pracy zawodowej.  

5. Przystąpienie Beneficjenta pomocy do Projektu następuje na podstawie: 
a) wypełnionych i podpisanych odpowiednio przez Beneficjenta pomocy:  

 niniejszej Umowy na udział w Projekcie 
 formularza zgłoszeniowego 
 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010r. 
(poz. 311) 

 oświadczenia Beneficjenta pomocy o wyrażeniu zgody na otrzymanie pomocy de minimis            
w projekcie, oraz oświadcza iż nie otrzymał pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,            
w ramach projektów zamkniętych z Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 oświadczenia Beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą,  na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną 
zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej umowy, 

b) potwierdzonych za zgodność kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie 
otrzymał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 (dwóch) 
poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis w w/w okresie. 

c) sprawozdań finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem sporządzonych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, za okres ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych lub za okres 
prowadzenia działalności, jeżeli jest on krótszy aniżeli okres ostatnich 3 (trzech) lat 
obrotowych, albo oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. 

d) kserokopii dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu potwierdzającego status 
przedsiębiorcy. 

6. Beneficjent pomocy zobowiązany jest dostarczyć Beneficjentowi wszystkie wyżej wskazane 
dokumenty w terminie nie później niż na 7 (dni) przed rozpoczęciem kursu (pierwszego 
szkolenia), na które Beneficjent pomocy delegował Uczestnika. Dokumenty należy dostarczyć 
na adres Biura Projektu. Adres Biura Projektu: BERNDSON Sp.z .o.o ul. Feldmana 4/11, 
31-130 Kraków.  
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7. Beneficjent pomocy zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić Beneficjentowi informację                      
o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących otrzymanej pomocy publicznej przez 
Beneficjenta pomocy (poza pomocą otrzymaną w ramach Projektu).  

 
8. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do udostępnienia Instytucji Pośredniczącej w celach 

kontrolnych dokumentację potwierdzającą zatrudnienie pracowników. 
 

9. Beneficjent ostateczny oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa dostępnym 
na stronie internetowej projektu (http://idk.berndson.pl/), spełnia kryteria rekrutacyjne 
kwalifikujące do projektu w zakresie dotyczącym firmy i pracowników delegowanych na 
szkolenia, oraz akceptuje jego treść. 

10. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy szkoleń podlegają procesowi 
monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

11. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy szkoleń oraz Beneficjent 
pomocy są zobowiązani do udzielania Beneficjentowi informacji (w okresie 6 (słownie: 
sześciu) miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie), na temat rezultatów uczestnictwa 
przez nich w Projekcie. 

 
§ 4 

1. 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 §2 ust. 2. 

 
 

§ 5 
1.  W przypadku wykrycia w dostarczonych przez Beneficjenta pomocy dokumentach, 

wymienionych w §2 ust. 2, błędów lub braków dotyczących: 
- danych Beneficjenta pomocy lub danych Uczestnika/Uczestników delegowanych na 
szkolenia;  

- kompletu wymaganych podpisów lub pieczęci firmowych; 

- osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta pomocy lub Uczestnika/Uczestników 
szkolenia 

Beneficjent pomocy zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 (czternastu) dni od 
dnia otrzymania od Beneficjenta wezwania do usunięcia zaistniałych w/w błędów lub 
braków. Beneficjent jest uprawniony do dokonania wezwania, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, w okresie do 12 (dwunastu) miesięcy od daty podpisania umowy. Brak 
kompletnego lub prawidłowego uzupełnienia lub korekty wskazanych w ww. wezwaniu 
braków lub błędów w dokumentacji w powyższym terminie uprawnia Beneficjenta do 
żądania od  Beneficjenta pomocy zapłaty wynagrodzenia w wysokości  Całkowitego kosztu 
udziału w projekcie. 

2. Beneficjent pomocy upoważnia Beneficjenta do wystawienia w przypadkach opisanych w §2 
ust. 8, §4 ust. 1, §5 ust. 2 faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
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3. Beneficjent zachowuje wszelkie prawa autorskie do swoich materiałów szkoleniowych 
dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie - w części 
lub w całości – dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. 

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

5. 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. 

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

7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
  
...........................................................    ................................................  
Beneficjent     Beneficjent pomocy (pieczęć + podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 
firmy ) 
 
 
 
Załączniki: 
 
............ Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy 
............ Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz deklaracja uczestnictwa 
w projekcie  
............ Załącznik nr 3: Oświadczenie Beneficjenta pomocy publicznej o  wyrażeniu zgody na otrzymanie pomocy de minimis w projekcie, oraz 
oświadczenie o  nie otrzymaniu pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, w ramach projektów zamkniętych z Podziałania 8.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
............ Załącznik nr 4: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
............ Załącznik nr 5: Oświadczenie Beneficjenta pomocy publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną. 
 
Pozostałe załączniki: 
 
............ Kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnego 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. 

 


