
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UMOWA 

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DOFINANSOWANEGO Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS, ul. Polna 100, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w 
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

KRS: 0000382395, NIP: 879-264-96-76 

Zwanym dalej „Fundacją”, reprezentowaną przez: 

Przemysława Komorowskiego – Prezesa Zarządu,   a 

……………………………………………………………., zamieszkałym w …………………………………………………………………,  

PESEL: …………………………………………………..,  

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pt. „Czyste powietrze nad Wisłą”. 
Projekt ma charakter makroregionalny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-
mazurskie, podlaskie) i został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Umowa szkoleniowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu. 

§ 1 Definicje 

A) Projekt - projekt pod nazwą „Czyste powietrze nad Wisłą”, 
B) Uczestnik - osoba fizyczna, nauczyciel biologii lub chemii w szkole gimnazjalnej lub 

przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej w zakresie ekologii, edukacji dzieci i 
młodzieży. 

C) Szkolenie – należy przez to rozumieć 1-dniowe szkolenie w łącznym wymiarze 8 godzin. 
 

§ 2 Przedmiot umowy 
1. Niniejsza umowa określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniu w 

ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”. 
2. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania umowy przez wszystkie 

strony i będzie trwać do czasu: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) zakończenia szkolenia, na które zakwalifikowane zostały osoby zgłaszające chęć 
udziału, 

b) wywiązania się uczestnika z wszystkich obowiązków wobec Fundacji określonych w 
umowie. 

3. Umowa traci moc prawną najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu przez 
Fundację, tj. 31.10.2016r. 

§ 3 Organizacja szkoleń 

1. Szkolenie obejmuje łącznie 1 dzień, tj. 8 godzin szkoleniowych. 
2. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z programem szkoleń zamieszczonym na stronie 

internetowej Fundacji w zakładce NFOŚiGW. 
3. Gdy na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie będzie zapisana wymagana liczba 10 osób, 

Fundacja ma prawo ustanowić nowy termin, mając na niego zagwarantowaną wymaganą 
liczbę osób. 

 
§ 4 Obowiązki stron 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika 
umowy szkoleniowej wraz z wymienionymi poniżej załącznikami, stanowiącymi 
integralną część umowy oraz dostarczenie jej na adres Fundacji najpóźniej na 5 dni 
przed szkoleniem. 

2. Załączniki do umowy szkoleniowej to: 
a) Formularz zgłoszeniowy, 
b) Regulamin uczestnictwa w projekcie. 

3. Osoba fizyczna zgłaszająca się do udziału w projekcie zobowiązuje się do: 
a) uczestnictwa w szkoleniu, 
b) udziału w ewaluacji projektu poprzez wypełnianie w trakcie szkoleń ankiet 

ewaluacyjnych i testów, 
c) przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy oraz 

innych dokumentów związanych z projektem oraz wdrażanymi działaniami, w 
tym w szczególności Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

4. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności: 
a) do uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu, 
b) wypełniania wszelkich wymaganych dokumentów (lista obecności, listy 

potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów 
szkoleniowych, ankiet ewaluacyjnych i testów), 

c) niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach 
rekrutacyjnych, w  tym danych adresowych, 

d) przestrzegania Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. 
5. Do obowiązków Fundacji w ramach realizacji umowy szkoleniowej należy w 

szczególności: 
a) zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkoleń, 
b) zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
c) zapewnienie uczestnikom szkolenia wyżywienia podczas szkolenia, 
d) wydanie uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli szkolenie, stosownych 

dyplomów. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Fundacja zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wykonać umowę 
zgodnie z jej treścią i celem. 

§ 5 Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w 
przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń.  

2. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik nie 
spełniał warunków udziału w projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i 
dokumentach rekrutacyjnych. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie na maksymalnie 3 dni przed terminem 
szkolenia. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy 
rezerwowej. 

§ 6 Prawa autorskie 
1. Fundacji przysługują prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych oraz 

opracowań i narzędzi dostarczonych w ramach projektów szkoleniowych. 
2. Uczestnik może korzystać z dzieł objętych ochroną tylko w zakresie wynikającym z 

programu szkolenia. 
3. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie czy też zwielokrotnianie otrzymanych przez 

Uczestnika materiałów szkoleniowych jest zabronione. 
§ 7 Oświadczenia uczestnika i postanowienia końcowe 

1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z programem i harmonogramem szkolenia 
zamieszczonym na stronie internetowej oraz akceptuje treść tych dokumentów. 

2. Fundacja poinformuje uczestników o wszelkich zmianach dokonywanych w regulaminie 
uczestnictwa w projekcie, w programach szkoleń czy harmonogramie szkoleń, ze 
stosownym wyprzedzeniem drogą mailową. 

3. W przypadku wycofania finansowania przez NFOŚiGW Fundacja zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od realizacji umowy szkoleniowej. 

4. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Strony taki charakter nadają również korespondencji e-mailowej pod warunkiem 
potwierdzenia jej przez odbiorcę. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Fundacji. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Podpis Uczestnika  Pieczątka i podpis przedstawiciela Fundacji 
PROMETHEUS 

 
 
 
 


