
 
 

 

 

UMOWA SZKOLENIOWA  …/ED_1/2017 
„Kurs SOLIDWORKS z certyfikowanym egzaminem”  

nr RPSL.11.03.00-24-02E1/16 
 
zawarta w Katowicach w dniu ……………………………..pomiędzy: 
 
DPS SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul. Postępu 6, zarejestrowaną w rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000032888, prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M. 
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
reprezentowanym przez: 
………………………………………… 
zwanego w dalszej części umowy „Beneficjentem”  
 
a  
 
………………………………………….zamieszkałym/ą w …………………………….. przy ul. ……………………,r 
PESEL……………………………………… 
 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Uczestnikiem projektu” 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 

1. Projekt  „Kurs SOLIDWORKS z certyfikowanym egzaminem” finansowany jest ze środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, działanie: 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

2. Projekt realizowany jest przez DPS SOFTWARE Sp. z o.o. (Lider) zwanego dalej Beneficjentem  w partnerstwie z 

Lemar Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.03.00-

24-02E1/16-00 z dnia 14.07.2017r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.  
 

§ 2 
Formy wsparcia w projekcie 

 

1. Uczestnik projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursie podstawowym (Kurs Projektowanie 3D w 

środowisku SOLIDWORKS , poziom CSWA) w wymiarze 64 j.l. w terminie ……………………………………….. 

2. W przypadku zakwalifikowania uczestnika projektu do kursu dodatkowego zapisy niniejszego paragrafu 

ulegną zmianie w zakresie wskazania nazwy dodatkowego kursu oraz terminu realizacji kursu.  

3. Na zakończenie każdego z kursów uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym 

nadającym kwalifikacje przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. 
 

§ 3 
Warunki udziału w formach wsparcia w ramach projektu 

 
1. . Uczestnik projektu zobligowany jest do: 

a) udziału w kursie i egzaminie na poziomie podstawowym a także kursach i egzaminach, do których został 
zakwalifikowany w wymiarze min. 80 % czasu trwania form wsparcia  



 
 

 

 

b) każdorazowo potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymania m.in. 
materiałów szkoleniowych, poczęstunku oraz licencji oprogramowania do samokształcenia 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych 
przez Beneficjenta, 

d) przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie kursu/kursów, w których brał 
udział, 

e) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie 
trwania projektu i po jego zakończeniu 

f) informowania o ewentualnych zmianach danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie 
szkoleniowej, 

g) przestrzegania zapisów umowy szkoleniowej. 
2. Uczestnik projektu winien być dyspozycyjny pod względem czasowym na okres trwania projektu ze względu na 

organizację terminów kursów, które mogą ulec zmianie, do czego Beneficjent zastrzega sobie prawo. 
3. W przypadku zmiany terminu realizacji kursu lub egzaminu uczestnik projektu zostanie o tym fakcie 

poinformowany bez zbędnej zwłoki.  
4. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona i nie wlicza się do limitu 80% nieobecności 
na zajęciach.  

5. W przypadku istotnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby, co wymaga udokumentowania,  
uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie uczestnik projektu składa pisemne oświadczenie o 
rezygnacji z udziału w projekcie. Beneficjent zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których 
mowa, uzasadniających rezygnację uczestnika projektu. 

6. Uczestnik projektu przyjmuje do wiadomości, iż wniesiona opłata finansowa za udział w kursie podstawowym i 
egzaminie, a także kursach dodatkowych nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub 
skreślenia z listy uczestników. 

7. Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy kursu i nie przystąpi do egzaminu końcowego w ramach 
kursu/kursów, w których brał udział, Beneficjent może wystąpić za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą o 
zwrot pełnych kosztów poniesionych za udział w projekcie na drodze sądowej.  

8. Uczestnik projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego  wykorzystania przez Beneficjenta wizerunku, 
nagrania do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie 
zostało wykonane w trakcie trwania zajęć realizowanych w ramach projektu. W przypadku braku zgody 
uczestnik projektu złoży stosowne oświadczenie na piśmie.  

9. Informacje o projekcie, w tym m.in. aktualny harmonogram kursów dostępny będzie na stronie internetowej 
www.dps-software.pl. 

10. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadkach rażącego 
naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 
uczestnika projektu, trenera, egzaminatora, pracownika Beneficjenta, udowodnionego aktu kradzieży lub 
wandalizmu oraz zachowania utrudniającego udział w formach wsparcia innym uczestnikom projektu oraz nie 
wywiązywania się z warunków niniejszej umowy.  

11. W przypadku udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami Beneficjent ustali zakres dodatkowych 
usprawnień niezbędnych do uczestnictwa w przewidzianych w projekcie formach wsparcia i za porozumieniem z 
Instytucją Pośredniczącą dokona wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.  

12. Beneficjent zapewni podczas realizacji form wsparcia: 
a) wykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce realizowanych kursów, 
b) materiały szkoleniowe, 
c) poczęstunek tj. obiad i przerwy kawowe, 
d)  zaświadczenie o ukończeniu kursu/kursów, w których uczestnik brał udział, 
e) certyfikat uzyskania kwalifikacji w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu/egzaminów końcowych.  

 
 
 
 



 
 

 

 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowa obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu do zakończenia udziału w ostatniej formie wsparcia 
projektowego. 
4. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa wchodzi w życie  z dniem  podpisania. 
6. Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficjent:                                                                                              Uczestnik projektu:                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
.......................................................................                      .…………………………………….................. 
(podpis osoby  reprezentującej  i pieczęć firmy)                                    (podpis uczestnika projektu) 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie 
 


