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UMOWA O ŚWIADCZENIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO  W PROJEKCIE  

Koliberek w Łowiczu  nr  RPLD.10.01.00-10-A012/16    
 
 

zawarta w Łowiczu w dniu ………………………………roku pomiędzy: 
 

Barbarą Guzek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Klub Malucha 

„Koliberek” z siedzibą przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8a, 90 – 750 Łódź, NIP 

7272612531, REGON 100579244, realizującą na terenie miasta/gminy Łowicz Projekt pn. 

Koliberek w Łowiczu  nr  RPLD.10.01.00-10-A012/16  (zwany w dalszej części umowy 

Projektem), w ramach Priorytetu X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 

3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zwaną w 

dalszej części umowy Projektodawcą, 

 

a  

………………………………………………………….   zam. ……………………………………….. 

………………………………………………………….,  legitymującą/ym się dowodem osobistym 

seria i nr ………………………………………………, wydanym przez ……………………………. 

oraz numerem PESEL  ……………………………… ……   zwaną/ym w dalszej części umowy  

Uczestnikiem/czką Projektu,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Uczestnikom Projektu nieodpłatnego wsparcia 

szkoleniowego (w formule sesji z doradcą zawodowym, który przeprowadzi analizę ich 

potencjału zawodowego i potrzeb  oraz zaprojektuje indywidualny profil IPD), 

wspomaganego ofertą dedykowanego szkolenia, umożliwiającego zdobycie nowych, 

poszukiwanych na lokalnym rynku pracy kwalifikacji, w związku z realizacją Projektu pn, 

Koliberek w Łowiczu nr RPLD. 10.01.00-10-A012/16 w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

2. Wsparcie szkoleniowe udzielane będzie w okresie realizacji Projektu, w przedziale 

czasowym od dnia  01.11. 2016 r. do dnia  28.02.2017 r. 
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3. Konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 2h mają na celu opracowanie 

Indywidualnego Planu Działań oraz diagnozy i ścieżki rozwoju zawodowego Uczestnika 

Projektu. 

4.  Szkolenie obejmuje Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 200h 

wykładów/warsztatów oraz  80h praktyk zawodowych w żłobkach (do wyboru: w Łowiczu/w 

Łodzi), tj. 25 dni szkoleniowych i 10 dni praktyk. 

5.  Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest posiadanie min. wykształcenia średniego. 

6. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają Zaświadczenie wg wzoru MEN, 

potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 

dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub 

klubie dziecięcym (Dz.U. nr 69, poz. 368). 

6. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestników 

Projektu potwierdzana jest ich podpisem złożonym w dniu korzystania z usługi na 

odpowiednim formularzu.  

7.  Uczestnicy Projektu, którzy zdobędą podczas Szkolenia kwalifikacje i praktykę zawodową 

oraz przejdą pozytywnie konkurencyjną procedurę rekrutacji merytorycznych pracowników 

do żłobka, otrzymają ofertę zatrudnienia. 

8.  Dopuszcza się możliwość organizacji równoległego szkolenia o innym profilu 

zawodowym, wskazanym w  IPD uczestników  Projektu. 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

 

1. Projektodawca w wykonaniu Umowy zobowiązuje się:  

a) przeprowadzić konsultacje z doradcą zawodowym i Szkolenie zgodnie z 

Harmonogramem, niniejszą Umową, Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa,  

b) zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe dla Uczestników Projektu, sporządzić i 

wydać Uczestnikom Projektu Zaświadczenie (jak w  § 1 p. 6 niniejszej Umowy), pod 

warunkiem uczestnictwa w min.  80 % zajęć, 

c) zapewnić sale wykładowe z niezbędnym wyposażeniem.  

 

2. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się współdziałać z Projektodawcą w zakresie 

potrzebnym dla sprawnego przeprowadzenia konsultacji, wykładów i praktyk, a w 

szczególności:  

a) uczestniczyć w wymiarze  min. 80% czasu trwania Szkolenia, 

b) brać udział w badaniach efektywności lub badaniach ewaluacyjnych (ankiety, testy 

wiedzy), 
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c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz rzetelnie realizować program nauczania i 

praktyk, 

d) zgłaszać prowadzącemu zajęcia wszelkie problemy związane z nauką i realizacją 

programu nauczania, 

e) niezwłocznie informować o wszelkich przeszkodach mogących wpłynąć na udział w 

Projekcie.  

3. Projektodawca nie zwraca kosztów dojazdu na Szkolenie i praktyki.  

§ 3 

Koszty wsparcia finansowego 

Wartość wsparcia szkoleniowego wynosi …….………… zł. brutto (słownie ………….. 

………………………………………………… brutto. 

§ 4 

Oświadczenia Stron 

1.  Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie 

Koliberek w Łowiczu nr RPLD. 10.01.00-10-A012/16   i zobowiązuje się do respektowania 

zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone: 

a) zamieszkuje na terenie miasta/gminy Łowicz (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 

b) sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, 

c) pozostaje bez pracy  z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, 

d) z własnej inicjatywy chce uczestniczyć w Szkoleniu. 

2. W przypadku poświadczenia nieprawdy Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do zwrotu 

100 % kosztów wsparcia wskazanych w  § 3. 

3. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być 

dokonywane w formie pisemnej. 

4.  W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 

piśmie o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 

tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną. 

5. Uczestnik Projektu powierza Projektodawcy w celu wykonania Umowy, tj. w celu realizacji 

Projektu, przetwarzanie swoich  danych osobowych. 
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§ 4 

Rozwiązanie Umowy 

1.  Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga 

złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyn rezygnacji.  

2.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, Projektodawca może żądać, aby 

Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty 

usprawiedliwiające rezygnację.  

3.  Projektodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

oznaczającym wykluczenie Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadkach, kiedy:  

a) opuści więcej niż 20 % dni szkoleniowych i praktyk określonych w programie bloku 

szkoleniowego; 

b) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia 

szkoleniowego.  

4.  W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do 

pokrycia 100% kosztów wsparcia szkoleniowego wskazanych w § 3, straci prawo korzystania 

z dalszych usług doradczo - szkoleniowych oraz straci prawo do dalszego otrzymywania 

wsparcia w formie opieki nad dzieckiem.  

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1.  Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby 

odpowiadała postanowieniom Umowy o dofinansowanie Projektu. 

2.  Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy jest prawo polskie. 

3.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 

Umowy  jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Projektodawcy.  

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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               Uczestnik/czka Szkolenia:                               Projektodawca  
 

               …………………………………                        ……………………………… 
                                      podpis       podpis 

 


