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Umowa nr……. 

na przeprowadzenie szkolenia współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

zawarta w ................................ w dniu .... ............ 2020 r. 

pomiędzy : 

Grupa Altkom S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120139, NIP: 1180008391, REGON 010594457, kapitał 
zakładowy 1 000 000 zł (opłacony w wysokości 550 000zł) 

reprezentowaną przez: …………………………..………….- ……………………., zwaną dalej „Altkom” 

odpis KRS Altkomu stanowi załącznik nr 1, Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 2,  

a 

.................................................................. zam. w............................................. przy ul. .................... 

...................., seria i nr dowodu osobistego ………………………, PESEL ……………….., zwanym dalej 

„Uczestnikiem” 

§ 1 Przedmiot Umowy. 

1. Altkom oferuje, zaś Uczestnik przystępuje do Szkolenia: 
…………………………………………………………….…………………….………., którego zakres został 
szczegółowo określony w  załączniku nr 3 do Umowy (dalej zwane: Szkoleniem). 

2. Szkolenie objęte jest projektem szkoleniowym „Akademia Rozwoju Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  
2014-2020 i finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/19-00 z dnia 29.10.2019 r., zwanego dalej 
„Projektem”.   

3. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Altkom, zgodnie z programem 
opisanym w załączniku nr 3 i harmonogramem szkolenia zawartym w punkcie 4 poniżej. 

4. Harmonogram szkolenia. Szkolenie odbędzie się w następujących terminach: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Uczestnik oświadcza, że jest pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości lub Prokuratury Krajowej lub 
osoba delegowaną, zgłaszającą chęć podnoszenia kompetencji. Uczestnik, który znajdzie się w 
okresie rozwiązania/wypowiedzeniu stosunku pracy zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Altkomu o tym fakcie. 

 

§ 2 Obowiązki stron. 

1. Do obowiązków Altkomu w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: 

a) Przeprowadzenie szkolenia, 

b) zapewnienie Uczestnikowi udziału w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanego 
instruktora, zgodnie z programem Szkolenia, 

c) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia,  

d) w przypadku szkoleń stacjonarnych - zapewnienie Uczestnikowi samodzielnego stanowiska o 
konfiguracji zgodnej z wymogami Szkolenia, 

e) zapewnienie Uczestnikowi materiałów edukacyjnych typu podręcznik i/lub skryptów 

f) zapewnienie Uczestnikowi materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, notes, długopis, pendrive),  

g) przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych i kompetencji 

h) przeprowadzenie testu wiedzy przed i po Szkoleniu, umożliwiającego ocenę efektywności 
Szkolenia,  

i) w przypadku szkoleń stacjonarnych - zapewnienie Uczestnikowi wyżywienia w trakcie Szkolenia 
składającego się z posiłku obiadowego oraz przerw kawowych,  

j) wydanie Uczestnikowi stosownych świadectw ukończenia Szkolenia (uczestnikom, którzy 
posiadają min. 80% frekwencję na szkoleniach). 

k) zapewnienie uczestnikowi dostępu do egzaminu certyfikującego (jeśli dotyczy), potwierdzającego 
umiejętności uzyskane podczas Szkolenia, którego pozytywny wynik zostanie potwierdzony 
certyfikatem (egzamin będzie dostępny dla uczestników, którzy posiadają min. 80% frekwencję na 
szkoleniach), 

2. Altkom zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 wg standardów świadczenia usług 
przyjętych przez Altkom. 

3. Do obowiązków Uczestnika  w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: 

a) przekazanie Altkomowi najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia danych 
osobowych Uczestnika projektu na formularzu Informacja o uczestnikach Projektu, który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy i jest zgodny z wymogami umowy o dofinansowanie Projektu 
oraz przepisami regulującymi zasady i warunki przyznawania funduszy w ramach POWER 2014-
2020, 

b) przekazanie Altkomowi najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia Oświadczenia 
Uczestnika Projektu zawierającego zgodę Uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jego danych 
osobowych według wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, 
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c) uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z harmonogramem Szkolenia (wymagana obecności na co 
najmniej 80% szkolenia), 

d) przystąpienie do badania kompetencji i potrzeb szkoleniowych, 

e) wypełnienie testu wiedzy przed szkoleniem i po każdym Szkoleniu niezakończonym egzaminem 
certyfikującym,  

f) wypełnienie ankiety oceny szkolenia po Szkoleniu, 

g) udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym umiejętności uzyskane podczas Szkolenia (jeśli 
dotyczy), 

h) podpisanie dokumentów związanych z udziałem w Szkoleniu, w szczególności listy obecności, 
protokołu odbioru materiałów szkoleniowych i wyżywienia. Potwierdzenie obecności na 
szkoleniach zdalnych odbywać się będzie poprzez wykonanie przez Trenera zrzutu ekranu 
pokazującego okienka uczestników zalogowanych imieniem i nazwiskiem. 

i) podpisanie i przekazanie wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej 
Umowy. 

j) Uczestnik szkolenia zdalnego wyraża zgodę na nagrywanie szkolenia – co jest wymogiem 
Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Sprawiedliwości. 

4. Altkom nie odpowiada za obecność Uczestnika na Szkoleniu. 

5. W przypadku naruszenia przez Altkom zobowiązania zawartego w ust. 1 powodującego brak 
możliwości realizacji Szkolenia w umówionym terminie, Altkom na pisemne wezwanie pokryje 
udokumentowane koszty Uczestnika poniesione w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające jednak 
kwoty 300 zł brutto. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w § 4. 

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązania zawartego w ust. 3, powodującego brak 
możliwości przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z niniejszą Umową oraz Projektem, w tym 
w szczególności w przypadku obecności na szkoleniu w wymiarze mniejszym niż 80% z innych 
przyczyn niż określone w ust. 10 poniżej lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt c, skutkujących uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą 
kosztów szkolenia Uczestnika za niekwalifikowalne w całości lub części, Altkom będzie uprawniony do 
dochodzenia kary umownej w wysokości do 100% kosztów brutto Szkolenia za osobę.  

7. Przekazanie przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a, b, h najpóźniej 3 dni 
robocze przed podpisaniem niniejszej Umowy stanowi warunek uczestnictwa w Szkoleniu. W 
przypadku braku któregokolwiek z wymienionych oświadczeń, niezależnie od prawa do dochodzenia 
zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 6, Altkom będzie uprawniona zawiesić realizację Szkolenia 
do czasu uzyskania wszystkich oświadczeń lub odstąpić od Umowy.  

8. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Altkomu o zmianie danych, 
zawartych w niniejszej Umowie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.  

9. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu najpóźniej na 10 dni roboczych 
przed szkoleniem bez podawania przyczyn. W takim wypadku postanowienia §2 ust. 6 nie stosuje się. 

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w  Szkoleniu w terminie krótszym niż 
wskazany w ust. 9 lub w trakcie trwania szkolenia jest on zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 

Altkom dopuszcza jedynie usprawiedliwioną rezygnację Uczestnika Szkolenia nie niosącą za sobą 

konsekwencji finansowych spowodowaną chorobą lub ważnymi przyczynami losowymi 
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uniemożliwiającymi udział w Szkoleniu. Podstawą usprawiedliwienia rezygnacji ze Szkolenia mogą 

być: 

a) pisemne oświadczenie Uczestnika Szkolenia o chorobie oraz przebywaniu na zwolnieniu 

lekarskim,  

b) pisemne wyjaśnienie rezygnacji ze wskazaniem na ważne przyczyny losowe, 

c) pisemne oświadczenie dotyczące nieplanowanego polecenia wyjazdu służbowego, 

d) zaplanowany urlop kolidujący ze Szkoleniem - w przypadku zmiany terminu Szkolenia przez 

Altkom. 

W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze Szkolenia jest inna niż określona powyżej i koszt udziału 
Uczestnika w Szkoleniu zostanie uznany przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowalny w 
całości lub w części Altkom będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej w wysokości do 100% 
kosztów brutto Szkolenia.  

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, 
jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik 
Projektu. 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane 
podręczniki i skrypty szkoleniowe. 

 

11. Przekroczenie limitu 20% nieobecności. Altkom dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności 
Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi przyczynami losowymi uniemożliwiającymi 
udział w Szkoleniu. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: 

a) pisemne oświadczenie Uczestnika Szkolenia o chorobie oraz przebywaniu na zwolnieniu 
lekarskim,  

b) pisemne wyjaśnienie nieobecności ze wskazaniem na ważne przyczyny losowe, 

c) kserokopia polecenia wyjazdu służbowego, 

d) zaplanowany urlop kolidujący ze Szkoleniem w przypadku zmiany terminu Szkolenia przez Altkom. 

 

§ 3 Wysokość dofinansowania. 

1. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz środków dotacji celowej. 

 

§ 4 Zmiana terminów Szkolenia 

1. Altkom jest uprawniony do zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek 
konsekwencji, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia 
poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie 
Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to również sytuacji odwołania 
Szkolenia przez Altkom z uwagi na brak wystarczającej liczby osób zgłoszonych do udziału w 
Szkoleniu. 
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2. Informacja o odwołaniu Szkolenia powinna być skierowana do Uczestnika na adres wskazany 
w niniejszej Umowie lub adres e-mail: …………………………………….lub telefonicznie : ………………. 

3. W przypadku odwołania Szkolenia, Altkom proponuje nowy termin, w którym mogłoby się odbyć 
Szkolenie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie planowane Szkolenia i egzaminy powinny się odbyć 
najpóźniej do dnia 28.01.2021 r.  Uczestnik ma możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku, 
gdy nowy termin mu nie odpowiada. W takim wypadku postanowienia §2 ust. 6 nie stosuje się. 

4. Do odwoływania lub zmiany terminu Szkolenia uprawniona jest Osoba ds. kontaktów ze strony 
Altkomu.  

§ 6 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie. 

1. Uczestnik  przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na 
podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik  zobowiązuje się 
nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek:  

a) modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia 
prac pochodnych na ich podstawie;  

b) wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych 
jakiejkolwiek stronie trzeciej;  

c) kopiowania lub jakiekolwiek powielania materiałów szkoleniowych.  

2. Uczestnik  zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów 
związanych z realizacją Szkolenia. 

3. Materiały szkoleniowe będą przekazane Uczestnikowi szkolenia pierwszego dnia zajęć stacjonarnych. 
W przypadku szkoleń zdalnych zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia na adres wskazany 
przez Uczestnika Szkolenia: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 7 Osoba ds. kontaktów.  

1. Altkom wyznaczy Osobę ds. kontaktów odpowiedzialną za bieżącą koordynację i nadzorowanie 
wykonania niniejszej Umowy. 

2. Osobą ds. kontaktów ze strony Altkomu będzie Magdalena Werner, e-mail: 
magdalena.werner@altkom.pl, tel. 664 002 425 

3. Zmiana Osoby ds. kontaktów nie jest zmianą niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego 
niezwłocznego poinformowania drugiej Strony. 

 

§ 8 Poufność. 

1. Postanowienia niniejszej Umowy są poufne i nie mogą być udostępniane stronie trzeciej bez pisemnej 
zgody obu umawiających się Stron. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania niniejszej 
Umowy ustawowym organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 
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§ 9 Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową znajdują w szczególności zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa Unii Europejskiej, przepisy regulujące zasady i warunki przyznawania funduszy w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) i Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

2. Wszelkie zamiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

 

 

Altkom       Uczestnik  

 

Podpis: _____________________   Podpis: ____________________ 
 

 
       Imię i Nazwisko:__________________          Imię i Nazwisko: _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – KRS Altkomu, 
Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 
Załącznik nr 3 – Program szkolenia  
Załącznik nr 4 – Informacje o Uczestnikach Projektu  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Uczestnika Projektu 
 
  


