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UMOWA SZKOLENIOWA  
nr ........ 

 
dotycząca uczestnictwa w projekcie  

 
zawarta w Poznaniu , dnia ........................pomiędzy: 
Globalnet Sp. z o.o.  ul. Franciszka Ratajczaka 20/18a, 61-815 Poznań, NIP 7811830147, 
KRS 0000319002, reprezentowaną przez: 

1. Monikę Nowakowską-Twaróg Członka Zarządu 
2. Mikołaja Nowakowskiego Członka Zarządu 

zwanych dalej „Organizatorem” 
 
a 
 
........................................................................................................................................ 
Imię nazwisko 
 
 
........................................................................................................................................ 
adres 
 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem” 
 

§1 
 

1. Organizator realizuje projekt pt: „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” (zwany 
projektem) nr. RPOP.09.03.00-16-0055/16. dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.  

2. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPOP.09.03.00-16-
0055/16 zawartą dnia 22.09.2017 r. z Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, ul. 
Piastowska 14. 

1. Organizator oświadcza, że zakwalifikował uczestnika/ów  (na podstawie przesłanej Karty 
zgłoszeniowej , oświadczeń i wypełnionego Testu językowego – dotyczy osób które zaznaczyły w 
Karcie zgłoszeniowej opcji „Test kwalifikacyjny”) do udziału w kompleksowym szkoleniu, na 
które składa się: 
 

o Kurs języka angielskiego 120 h szkoleniowych 
o Egzamin zewnętrzny TOEIC 

 
2. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach spotkań 2 razy / tydzień lub 1 raz / tydzień – 15 min 

przerwy (zgodnie z harmonogramem), prowadzone będzie w grupach 12 osobowych. 
Organizator szkolenia może nie uruchomić grupy jeśli nie zbierze się 12 uczestników 
prezentujących  podobny poziom znajomości  języka. 
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§2 

Oświadczenia i zobowiązania Beneficjenta Ostatecznego (Uczestnika) 
 

1. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie pt: „Otwarta 
Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” tj: 

 Jestem osobą dorosłą w wieku 18 lat lub więcej i z własnej inicjatywy jestem 
zainteresowana/y wsparciem - nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, 
kwalifikacji - szkoleniami z języka obcego (w związku z luką kompetencyjną w zakresie 
języków obcych). Jestem osobą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w 
tym osobą wykazującą największą lukę kompetencyjną w zakresie kompetencji i 
umiejętności dotyczących obszaru projektu. 

 Uczę się, pracuję lub zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów województwa opolskiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (prosimy zaznaczyć „X” odpowiedni kwadrat): 
 

Brzeski  

Głubczycki  

Kędzierzyńsko-Kozielski  

Kluczborski  

Krapkowicki  

Namysłowski  

Nyski  

Oleski  

Prudnicki  

Strzelecki  

Opolski- tylko gminy wiejskie lub 
miejsko-wiejskie 

 

 

 Jestem osobą należącą do jednej/i/lub więcej z poniższych grup (prosimy zaznaczyć „X”  
odpowiedni kwadrat): 

Osoby, które ukończyły 50 rok życia, 
Osoby z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3 - Poziom szkoły 
średniej  (liceum, technikum, szkoła zawodowa), 

      Osoby zamieszkujące tereny wiejskie. 
 

2. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi:  
a. Podpisanej umowy ,  

b. Podpisanej karty zgłoszeniowej,  

c. Podpisanych oświadczeń.  
3. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz zobowiązuje się do 

jego przestrzegania, 
4. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego podpisywania listy obecności na zajęciach, 
5. W przypadku, gdy nieobecności w zajęciach przekroczą 20% czasu ustalonego w 

harmonogramie szkolenia, Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczeń 
lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność. Przekroczenie limitu 
20% może stanowić podstawę do skreślenia Uczestnika z listy obecności, lub konieczność 
pokrycia kosztów szkolenia. 

 

 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 
nr: RPOP.09.03.00-16-0055/16 

Otwarta Europa – szkolenia językowe z certfikatem 
 

                                                     

  

 

Globalnet Sp. z o.o. 
 ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A,  
61-815 Poznań, 
 tel: +48 61 223 86 02 ,  
www.globalnet.com.pl 

 
 

6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w celu 
określenia potrzeb szkoleniowych uczestników oraz ewaluacji projektu. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC w wyznaczonym 
przez Organizatora terminie i miejscu. 

8. Podpisanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie 
zgłoszeniowej.  

 
§3 

Organizator projektu zobowiązuje się do: 
1. Przeprowadzenia szkolenia w ramach Projektu, 
2. Zapewnienia zestawu podręczników, materiałów szkoleniowych zgodnie z zapisami projektu, 
3. Prowadzenia kursów przez doświadczonych lektorów języka obcego, 
4. Zapewnienia sal szkoleniowych oraz zaplecza technicznego niezbędnych do realizacji projektu, 
5. Wystawienia zaświadczeń ukończenia szkolenia w przypadku spełnienia warunków określonych w 

regulaminie, 
6. Wydania certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu zewnętrznego TOIEC. 
 
 

§4 
Kary umowne 

1. W przypadku przekroczenia limitu nieusprawiedliwionych nieobecności określonych w § 2 ust. 5,  
nie przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC, naruszenia innych istotnych zapisów niniejszej 
umowy, podania danych w karcie zgłoszeniowej niezgodnych z prawdą Uczestnik zobowiązuje się 
do pokrycia kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie tj. kwoty 1768,95 PLN, a także do 
zwrotu kosztów otrzymanych materiałów szkoleniowych lub do zwrotu samych materiałów 
szkoleniowych po pisemnym wezwaniu do zapłaty kosztów.  

2. Zapłata kosztów określonych w § 4 ust. 1 na wniosek Uczestnika może zostać przez Organizatora 
szkolenia anulowana; Organizator Szkolenia może obniżyć wysokość kosztów, które ma zapłacić 
Uczestnik.  

3. Wystąpienie i zasadność przyczyn anulowania zapłaty kosztów lub ich obniżenia Organizator 
szkolenia rozpatruje każdorazowo indywidualnie, kierując się w szczególności założeniami 
określonymi w Projekcie.  

 
§5 

 Postanowienia końcowe 
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  
 

        Organizator        Uczestnik 
 
 

....................................      ......................................... 
 


