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UMOWA  SZKOLENIOWA NR ……………………… dalej zwana „Umow ą”,  

 
zawarta w dniu ………………… roku w Kielcach, pomi ędzy: 

 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z sied zibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, 
NIP:657-02-34-850, REGON: 000001407,   , reprezentowanym przez: 
Prof. dr hab. Jacka Semaniaka – Rektora, 
zwanym  w dalszej części niniejszej Umowy Organizatorem, 
 
 
a  Przedsiębiorstwem: 
 
 

………………………………………………… 

 (pełna nazwa podmiotu, siedziba i adres) 

…………………………………………………….. 
(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba) (nr w rejestrze/ewidencji} 

………………….....………………………………………………………………………………………………………………… 
(wysokość kapitału zakładowego jeśli dotyczy, NIP, REGON) 

 
zwanym dalej Uczestnikiem Projektu/Beneficjentem Pomocy,  reprezentowanym przez :  
 
…………………………………………………………………………………………………..… 

(imię i nazwisko, pełniona funkcja, podstawa reprezentacji) 

 
o treści poniższej: 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

Definicje: 
1. „Organizator”  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
1. „Projekt” – Projekt pn. „INWENCJA II – Transfer wiedz, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji 

świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludziki, działanie 8.2. Transfer wiedzy, podziałanie 
8.2.1. Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw, realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach (Partner projektu), Gminę Kielce/Kielecki Park Technologiczny (Parter Projektu) we współpracy ze 
Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Lider Projektu), oraz Politechniką Świętokrzyską (Parter 
Projektu). 

2. „Uczestnik Projektu/Beneficjent Pomocy”  – mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (kierujące/delegujące 
swoich pracowników lub kadra zarządzająca) lub samozatrudniony uczestniczący w projekcie, mające swoją siedzibę na 
terenie województwa świętokrzyskiego. Beneficjentem Pomocy jest przedsiębiorstwo, które otrzymuje pomoc de minimis, 
w ramach niniejszego projektu. 

3. „Uczestnik Szkolenia”  lub „Uczestnik”  – osoba fizyczna, będąca pracownikiem Beneficjenta Pomocy, która przeszła 
pozytywnie proces rekrutacji na szkolenie wskazane w niniejszej umowie. 

4. W pozostałym zakresie pojęcia wskazane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Szkole ń Praktycznych 
oraz Regulaminie Projektu.  

§ 2 
Przedmiot Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa zawarta została na potrzeby realizacji projektu pn. „INWENCJA II – Transfer wiedz, technologii i 
innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 
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Kapitał Ludziki, działanie 8.2. Transfer wiedzy, podziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw, 
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.08.02.01-26-005/12-00 projektu zawartej w dniu 
21.05.2013 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. i Świętokrzyskim Biurem 
Rozwoju Regionalnego. 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uczestnictwo Beneficjenta Pomocy/Uczestnika projektu oraz jego 
pracowników/samozatrudnionych w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu przez Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach tj. 

a. Szkolenie „Projekt graficzny jako metoda kodowania informacji i zarządzania treścią”1 
b. Szkolenie „Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych w chemii, biotechnologii i ochronie środowiska”2 
c. Szkolenie „Opracowanie i wdrożenie księgi znaku w firmie”.3 

 
3. Beneficjent Pomocy zgłasza do udziału w Szkoleniu/Szkoleniach pracownika/pracowników 

…………………………………………………………………………………………………………………………….., 
którego/których dane zostały wskazane w Formularzach zgłoszeniowych Uczestników Szkolenia. Formularze te stanowią 
integralną część dokumentacji zgłoszeniowej i niniejszej Umowy. 

 
§ 3  

Oświadczenia Beneficjenta Pomocy 

 

1. Beneficjent Pomocy oświadcza, że spełnia następujące warunki, uprawniające go do udziału w realizowanym projekcie w 
ramach POKL, działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1:  
a) jest przedsiębiorcą, którego siedziba/oddział/filia znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w województwie 

świętokrzyskim,  
b) chce wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej działalności. 
c) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym warunki, o których mowa w załączniku I do 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) lub 
posiada status dużego przedsiębiorstwa. 

d) Nie jest w stanie upadłości i likwidacji. 
e) Nie przekroczył dopuszczalnego progu pomocy publicznej wg. Zasady de minimis4. 
 

2.  Beneficjent Pomocy oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania pomocy de minimis w ramach POKL, Działanie 8.2, 
Poddziałanie 8.2.1, gdyż nie jest:  
a) podmiotem, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 

przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem 
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

b) podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź 
wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. a),  

c) podmiotem, który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania 
upadłościowego, postępowania naprawczego,  

d) przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 
pkt 22 rozporządzanie Komisji (WE) nr 800/2008,  

e) podmiotem prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla,  

                                                 
1 Podkreślić jeśli dotyczy 
2 Podkreślić jeśli dotyczy 
3 Podkreślić jeśli dotyczy 
4 Zgodnie z §34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania 
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U Nr 239 poz.1598 z późn.zm.) 
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f) podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem,  

g) mikroprzedsiębiorcą oraz małym, średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1  
ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).  

3. Beneficjent Pomocy oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w Szkoleniu organizowanym przez Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie niniejszej Umowy stanowi formę pomocy de minimis udzieloną 
Beneficjentowi Pomocy przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udzielona 
pomoc nie podlega obowiązkowi uprzedniej jej notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 j.t., ze 
zm.) 

4. Beneficjent Pomocy oświadcza, iż wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone w związku z zawarciem Umowy są 
zgodne ze stanem faktycznym. Wprowadzenie w błąd Organizatora powoduje odpowiedzialność cywilną  
i karną Beneficjenta Pomocy.  

5. W przypadku oświadczenia nieprawdy w ust. 1-4 § 3 Uczestnik projektu/Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do 
pokrycia 100% kosztów szkoleń , do których został zakwalifikowany, na podstawie przedstawionego mu stosownego 
dokumentu, w terminie 7 dni od jego dostarczenia. 

 
 

§ 4   
Zobowi ązania Projektodawcy 

 
1. Projektodawca zobowiązuje się zrealizować Szkolenie, którego opis umieszczony został w Regulaminie szkole ń 

praktycznych dla pracowników przedsi ębiorstw w ramach Projektu „INWENCJA II - Transfer wiedzy, technologii i 
innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”. 

2. Projektodawca podczas Szkolenia zapewni  Beneficjentowi Pomocy materiały szkoleniowe oraz literaturę 
specjalistyczną 5. 

3. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu „Opracowanie i wdrożenie księgi znaku w firmie” Organizator zobowiązuje się do 
zapewnienia Beneficjentowi Pomocy doradztwa w formie indywidualnych konsultacji, które mają na celu wypracowanie 
możliwości poprawy lub wdrożenia księgi znaku w firmie.  

4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, po ukończeniu  Szkolenia, wystawi Uczestnikowi Szkolenia 
zaświadczenie uczestnictwa, pod warunkiem, że Uczestnik Szkolenia uczestniczył w Szkoleniu w wymiarze minimum 
80% ogólnej ilości godzin.   

 
 

§ 5   
Zobowi ązania Beneficjenta Pomocy 

 

1. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w Szkoleniu zgłoszonych przez niego Uczestników 
Projektu, każdego z nich w wymiarze minimum 80% ogólnej ilości godzin danego Szkolenia, na które uczęszcza dany 
Uczestnik i każdorazowego podpisywania listy obecności. W przypadkach losowych dopuszcza się możliwość 
opuszczenia przez Uczestnika/Uczestników zgłoszonego przez Beneficjenta Pomocy zajęć w danym dniu po ich 
rozpoczęciu, jednakże Uczestnik/Uczestnicy jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie i 
godzinie wyjścia. Brak złożenia oświadczenia jest równoznaczny z uznaniem nieobecności Uczestnika zgłoszonego przez 
Beneficjenta Pomocy w danym dniu Szkolenia.   

                                                 
a. 5 Dotyczy tylko szkolenia pn. „Projekt graficzny jako metoda kodowania informacji i zarządzania treścią” oraz  szkolenia 

„Opracowanie i wdrożenie księgi znaku w firmie”.5 
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2. Beneficjent Pomocy zgłasza Uczestników Szkoleń, którzy zobowiązani są do uczestnictwa w procesie ewaluacji 
realizowanych szkoleń. W ramach procesu ewaluacji Uczestnicy Szkoleń zobowiązani są do:  

a) wypełnienia ankiety oceniającej poszczególne elementy Szkolenia oraz badającej stopień zadowolenia Uczestnika 
ze Szkolenia,  

b) wypełniania testów pisemnych bądź uczestnictwa w testach wykonywanych przed i po Szkoleniu. 
3. Beneficjent Pomocy i zgłoszeni przez niego Uczestnicy Szkoleń zobowiązani są do uczestnictwa w ewentualnych 

badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub inne upoważnione podmioty.  
4. Zgłoszeni przez Beneficjenta Pomocy Uczestnicy Szkoleń zobowiązują się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych 

otrzymanych w związku z uczestnictwem w Projekcie, wyłącznie do celów związanych z realizacją Szkoleń w ramach 
Projektu. Materiały szkoleniowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i 
podlegają ochronie.  

 
5. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z otrzymaniem pomocy de minimis przez 

okres 10 lat od daty otrzymania pomocy na mocy niniejszej Umowy, tj. …………………………………………… 
(miejsce uzupełniane przez Organizatora przed zawarciem Umowy na dane Szkolenie) 

 
 
 

§ 6   
Wysoko ść pomocy de minimis 

 
1. Wysokość udzielonej pomocy de minimis na jednego uczestnika szkolenia wynosi ………………… PLN 

(słownie:……………….). Suma udzielonej pomocy de minimis dla wszystkich osób, o których mowa w §2 pkt.3 wynosi 
……………. PLN (słownie: ………………………………..). 

2. Wskazana w pkt. 1 niniejszego paragrafu wysokość udzielonej pomocy de minimis może się zmienić wskutek zmiany 
jednostkowego kosztu Szkolenia, co spowoduje konieczność aktualizacji  wystawionego za świadczenia o otrzymanej 
pomocy de minimis . Ewentualny wzrost jednostkowego kosztu Szkolenia może nastąpić jedynie z przyczyn 
nieleżących po stronie Organizatora.  

 
§ 7  

Warunki uczestnictwa w Szkoleniu 
 

1. Warunkami udziału w Szkoleniu Beneficjenta Pomocy są:  
a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu szkole ń praktycznych praktycznych dla pracowników 

przedsi ębiorstw w ramach Projektu „INWENCJA II - Transfer wi edzy, technologii i innowacji wsparciem dla 
kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjno ści przedsi ębiorstw”. 

b) Spełnienie kryteriów o których mowa w § 3 ww. Regulaminu szkoleń praktycznych. 
c) Dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki 2-6 do Regulaminu 

szkole ń praktycznych praktycznych dla pracowników przedsi ębiorstw w ramach Projektu „INWENCJA II - 
Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej 
gospodarki i konkurencyjno ści przedsi ębiorstw”.  

d) Dostarczenie dodatkowych dokumentów - Kserokopii dokumentu rejestrowego – tj. kserokopii KRS lub wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną bądź 
wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej oraz jeśli dotyczy kserokopii sprawozdań 
rocznych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z trzech ostatnich lat obrotowych. 

e) Pozytywne zakwalifikowanie  
f) podpisanie przez Beneficjenta Pomocy niniejszej Umowy szkoleniowej. 

 
 

§ 8  
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwi ązanie umowy 
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1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia dostarczone do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Punktu Rekrutacyjnego. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub 
działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika/czę w momencie rozpoczęcia udziału 
w projekcie.  

3. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników 
szkolenia w przypadku naruszenia przez niego zapisów zawartych w Regulaminie szkole ń praktycznych 
praktycznych dla pracowników przedsi ębiorstw w ramach Projektu „INWENCJA II - Transfer wie dzy, technologii 
i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjno ści 
przedsi ębiorstw”.  

4. Organizator może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a. został złożony wobec Uczestnika Projektu wniosek o ogłoszenie upadłości, Uczestnik Projektu pozostaje w 

stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, Uczestnik zawiesił swoją działalność lub jest 
przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,  

b.  Uczestnik Projektu pozostaje w zwłoce, bądź uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w 
niniejszej Umowie,  

c. Wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie.  
5. Rozwiązanie umowy następuje w drodze złożenia Uczestnikowi Projektu, przez Organizatora, pisemnego oświadczenia 

o rozwiązaniu umowy.  
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych na szkolenia, jego miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
7. Organizator szkolenia w razie nie zebrania wymaganej liczby uczestników na dane Szkolenie bądź zaistnienia przyczyn 

losowych, zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc szkoleń, uprzedzając o tym Beneficjenta Pomocy, co nie 
stanowi zmiany niniejszej Umowy.  

 
§ 9 

Poufno ść 
 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących drugiej Strony, jakie uzyskano 
w ramach realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które:  

a) nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności Stron,  
b) są ogólnodostępne,  
c) były w posiadaniu Stron przed podpisaniem niniejszej umowy,  
d) po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane za jawne.  

2. Zobowiązania wynikające z ust. 1 wiążą strony w trakcie trwania umowy oraz nie wcześniej niż do 31.12.2016 roku. 
 

 
§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1.  Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Projektem.  
2.  Dane osobowe uczestników szkoleń mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu 

realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
3. Wyrażenie zgody, na przetwarzanie danych osobowych, przez uczestników szkoleń jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  
4. Uczestnicy szkoleń mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 

 
§ 11 

Postanowienia ko ńcowe 
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1. W przypadku stwierdzenia przez Projektodawcę lub Instytucję Pośredniczącą nieprawidłowości formalno-rachunkowych 
w przedłożonych przez Beneficjenta Pomocy dokumentach, Beneficjent Pomocy dokona ich korekty w sposób i w 
terminie wskazanym przez Projektodawcę lub Instytucję Pośredniczącą.  

2. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Beneficjent 
Pomocy wykorzystał pomoc publiczną ze środków Unii Europejskiej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości, Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych odpowiednio od dnia ich 
otrzymania.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Rozporządzenie Komisji nr 800/2008, Zasady 
udzielania Pomocy publicznej w ramach PO KL oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin szkoleń praktycznych 
dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Projektu „INWENCJA II - Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem 
dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”  wraz z załącznikami do 
niego.  

3. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą się starały rozwiązać polubownie a w przypadku braku 
porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora szkoleń. 

4. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
w postaci aneksu.  

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 

 
BENEFICJENT POMOCY     UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO 

W KIELCACH (ORGANIZATOR) 
 
 
 
……………………………………………….    ………………………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji      (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

 

 

……………………………………………….    ………………………………………………. 
(pieczęć firmowa)       (pieczęć firmowa 

 

 


