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Umowa o naukę z Uczestnikiem/Uczestniczką na szkolenie pt.
prowadzonych w ramach Projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
realizowanego w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy,
Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym.
zawarta w dniu
2019 r. pomiędzy:
Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13. 02-202 Warszawa
NIP: 5261723036; REGON: 010291998 reprezentowaną przez:
- Panią Joannę Lizut
Grupą OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek (Partner 1) Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam
Ziomek, al. Aleja Warszawska 105/4h, 10-701 Olsztyn; reprezentowaną przez:
- Pana Adama Ziomka
Towarzystwo Nasz Dom (Partner 2) prowadzi biuro projektu w Warszawie, al. Aleja Zjednoczenia
34, 01-830 Warszawa, reprezentowane przez:
-Panią Iwonę Niemasz
- Pana Sylwestra Soćko
zwaną/ymi w dalszej części „Wykonawcą”
a
2
Panią/ Panem
PESEL
osobistym (seria, numer)
…………………………………………………...
zam.
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/-ym w dalszej części „Uczestnikiem/Uczestniczką” ,
zwanymi dalej „Stronami”

§ 1.
1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek
i Adam Ziomek, Towarzystwo Nasz Dom oświadcza, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania rekrutacyjnego Uczestnik/Uczestniczka został/a zakwalifikowany/a do udziału
w projekcie „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Wykonawca oświadcza, iż Uczestnik/Uczestniczka zostaje przyjęty na szkolenie pt.
prowadzone przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Grupę OSB s.c.
Bożena Ziomek i Adam Ziomek i Towarzystwo Nasz Dom w ramach Projektu „Akademia
wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, a Uczestnik/Uczestniczka wyraża na powyższe zgodę.
2. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, iż spełnia wszystkie kryteria rekrutacyjne, o których mowa w
Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa do Projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy
zastępczej” oraz że wszystkie dane osobowe przedstawione w niniejszej umowie są pełne i
zgodne z prawdą.
§ 2.
 Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest w szczególności:
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1)
2)
3)
4)

uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych i zdobywać wiedzę,
wypełnić testy początkowy i końcowy;
podpisywać listę obecności w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach,
dostarczyć pisemne usprawiedliwienie w przypadku nieobecności na
zajęciach,
5) wypełniać anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące stopnia zadowolenia,
organizacji zajęć i ich poziomu merytorycznego,
6) zalogować się do platformy e-learningowej i korzystać z zasobów i konsultacji,
7) wziąć udział w badaniach ankietowych realizowanych przez Wyższą Szkołę
Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Grupę OSB s.c. Bożena Ziomek
i Adam Ziomek i Towarzystwo Nasz Dom lub na zlecenie IP, które zostaną
przeprowadzone w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego z
wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
 W przypadku nieobecności Uczestnika/Uczestniczki Wykonawca, na wniosek kierownika
podmiotu prowadzącego szkolenie, może skreślić Uczestnika/Uczestniczkę z listy
Uczestników.
 Aby uzyskać certyfikat szkolenia Uczestnik/Uczestniczka musi ukończyć całe szkolenie.
§ 3.
1. Szkolenie ma charakter nieodpłatny i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnik/Uczestniczka przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nieukończenia szkolenia
na skutek rezygnacji, skreślenia z listy Uczestników w związku z nieobecnościami , bądź w
związku z uchylaniem się od innych obowiązków, Uczestnik/Uczestniczka jest
zobowiązany/a do zwrotu kosztów szkolenia przypadających na jednego
Uczestnika/Uczestniczka w wysokości 1 113,02 zł na rzecz Wykonawcy.
3. W przypadku niezwrócenia kosztów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca ma prawo
skierować do Uczestnika/Uczestniczki wezwanie do zapłaty, wyznaczając kolejny termin
do dokonania zapłaty.
4. W przypadku niezwrócenia kosztów, pomimo wezwania o którym mowa w ust. 2,
Wykonawca zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego.
§ 4.
1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest zapoznać się z przepisami wewnętrznymi

Lidera Projektu, które dostępne są na stronie/witrynie internetowej:
http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/ oraz należycie ich przestrzegać.
§ 5.

1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do każdorazowego pisemnego

zawiadomienia podmiotu prowadzącego szkolenie o zmianie swojego miejsca
zamieszkania i adresu do korespondencji, poprzez złożenie stosownego oświadczenia
w siedzibie podmiotu:
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13. 02202 Warszawa
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Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek, al. Aleja Warszawska 105/4h, 10-701
Olsztyn
 Towarzystwo Nasz Dom, al. Aleja Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku zaniechania tego obowiązku,
korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres do korespondencji uważa się za
doręczoną.


§ 6.
1. Wykonawca może zawiesić prowadzenie zajęć, a nawet zaprzestać prowadzenia już

trwającego szkolenia w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w realizacji umowy o
dofinansowanie projektu systemowego, stanowiących podstawę finansowania szkolenia.
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o
dofinansowanie projektu, o czym Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w
Warszawie, ul. Pandy 13. 02-202 Warszawa, Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek,
al. Aleja Warszawska 105/4h, 10-701 Olsztyn oraz Towarzystwo Nasz Dom, al. Aleja
Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa bez zbędnej zwłoki zobowiązują się powiadomić
Uczestników.
3. Uczestnik/Uczestniczka oświadczają, iż nie będzie występować z jakimkolwiek roszczeniem
w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć, o czym mowa w ust 1 oraz w związku z
rozwiązaniem umowy z przyczyn określonych w ust. 2.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy wewnętrzne obowiązujące w podmiocie szkolącym oraz
inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wszelkie spory wynikłe z treści lub stosowania niniejszej umowy Strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od daty ich zaistnienia, a
w przypadku braku takiej możliwości spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby podmiotu realizującego projekt.
§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
……………………………………………
UCZESTNIK/UCZESTNICZKA

……………………………………….
WYKONAWCA

