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UMOWA UCZESTNICTWA 

NR ____________________________________________________ 

zawarta w dniu ………………………………… 

pomiędzy 

ProcessTeam Sp. z o. o./ Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam”,  

ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa, NIP: 524-271-60-70, REGON: 142542633 

a 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”, zwanymi dalej w umowie, również 

„Stronami”. 

Strony umowy uzgodniły, co następuje: 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem rekrutacji i udziału 

w przedsięwzięciu grantowym „E-nauczyciel” opracowanym przez Organizatora na potrzeby 

realizacji projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli  

w prowadzeniu kształceniu na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

2. Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

3. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne dla Uczestnika/Uczestniczki. 

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza o zgodności swoich danych osobowych z ich stanem 

faktycznym oraz przyjmuje do wiadomości możliwość odmowy podania danych wrażliwych. 

 

§2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udziału Uczestnika/Uczestniczki Projektu we 

wsparciu oraz zasad dofinansowania wsparcia. 
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2. Kompleksowe wsparcie Uczestnika/Uczestniczki będzie obejmowało: 

a) szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli: szkolenia w formie zdalnej poprowadzą lider  

i pracownicy Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam”. Bazą szkoleń 

będą materiały przygotowane przez ORE, udostępnione na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej (ZPE). Nauczyciele będą uczestniczyli w szkoleniu zdalnym w czasie rzeczywistym 

z wykorzystaniem ZPE kompatybilnej z komunikatorem MS Teams. Szkolenie będzie miało 

charakter praktyczny. Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie 20 osobowych 

(średnio 15-20 osób). Szkolenie będzie składać się z 6 modułów (4 spotkania po 5h oraz  

1 spotkanie 6h - Łącznie 26h). Szkolenia realizowane będą od lutego do czerwca 2022 r. 

b) działania doradczo-konsultacyjne w formie zdalnej realizowane będą w trakcie oraz po 

zakończeniu szkoleń (maksymalnie do końca czerwca 2022 r.) z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb uczestników. Przewidywana ilość godzin na działania doradczo 

-konsultacyjne przeznaczona na jednego Uczestnika Projektu to średnio 3 godziny zegarowe. 

3. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia zdanego, zostanie wydane po zakończeniu przez 

Uczestnika/Uczestniczkę szkolenia (z min. frekwencją 80% oraz przyrostem wiedzy mierzonym  

na podstawie wyników pre i post testu). 

 

§ 3 Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że: 

a) Zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i udziału w przedsięwzięciu grantowym „E-nauczyciel” 

realizowanego w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli  

w prowadzeniu kształceniu na odległość” (POWR.02.10.00-00-0008/20); 

b) Przyjął do wiadomości, że szkolenie, materiały szkoleniowe, doradztwo współfinansowane  

są przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 

–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

c) Spełnia wszystkie warunki udziału w Projekcie, tj.: 

− wykształcenie wyższe; 

− miejsce pracy na obszarze województwa lubelskiego; 

− nauczyciel/nauczycielka szkół lub przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych  

w zakresie różnych obszarów kształcenia, z woj. Lubelskiego. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/-a do: 

a) uczestnictwa w kompleksowym wsparciu, o którym mowa w § 2 pkt. 2 zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Organizatora; 
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b) obecności na szkoleniu (min. 80% frekwencji); 

c) dostarczenia Organizatorowi dokumentów wskazanych w Regulaminie; 

d) wypełnienia pre i post testu wiedzy; 

e) potwierdzania obecności na szkoleniu poprzez wpisanie na czacie imienia i nazwiska; 

f) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej; 

g) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, 

h) udzielania Organizatorowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 

Projektu  oraz poddawania się dokonywanej kontroli; 

i) informowania Organizatora o każdej zmianie danych osobowych (w tym adresu 

zamieszkania, numeru telefonu, zmiany nazwiska, zmiany dowodu osobistego) niezwłocznie 

po zaistnieniu zmiany; 

j) udzielania informacji instytucjom prowadzącym ewaluację programu na zlecenie Instytucji 

Pośredniczącej. 

§ 4 Rozwiązanie umowy i kary 

1. Organizator Projektu może wypowiedzieć niniejszą umowę Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu 

ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w przypadku: 

a) nieuzasadnionej i niezaakceptowanej przez Organizatora rezygnacji z udziału w Projekcie; 

b) nieukończenia wybranej formy wsparcia z własnej winy; 

c) niedotrzymania warunków Umowy kształcenia; 

d) podania nieprawdziwych danych lub zatajenia prawdy; 

e) stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości podczas wizyty monitoringowej i braku 

wyjaśnienia tych nieprawidłowości przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu; 

f) niewypełnienia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu bez usprawiedliwienia, obowiązków 

wynikających z umowy. 

2. W przypadku nieuzasadnionej i niezaakceptowanej przez Organizatora rezygnacji 

Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie lub podania nieprawdziwych danych 

w oświadczeniach Organizator może obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę kosztami uczestnictwa 

w Projekcie maksymalnie do wysokości kwoty 869,37 zł (kwota wsparcia przypadającej na jedną 

osobę w Projekcie), wyliczonej proporcjonalnie od momentu rozpoczęcia udziału w szkoleniach 

do momentu przerwania udziału w Projekcie. 

3. W przypadku nieobecności na szkoleniach, bez uzasadnienia lub w wymiarze mniejszym niż 80 %, 

Organizator, w przypadku uznania kosztu za niekwalifikowalny przez instytucję dofinansowującą 

projekt, będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% kosztów brutto 

mailto:nodn@processteam.pl
https://processteam.pl/projekty/e-nauczyciel/


 

Kontakt: 

e-mail: nodn@processteam.pl 

strona www: https://processteam.pl/projekty/e-nauczyciel/ 

 

St
ro

n
a4

 

szkolenia przypadających na jednego Uczestnika. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia 

Organizatora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między Organizatorem a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu związane z realizacją 

niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia rozliczenia 

kompleksowego wsparcia przez Uczestnika/Uczestniczkę z Organizatorem, jednak nie dłużej niż 

do 30.06.2022 r.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 Korespondencja 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej umowy. Korespondencja będzie 

kierowana na poniższe adresy: 

a) do Organizatora: ProcessTeam Sp. z o. o./ Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli „ProcessTeam”, ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa, NIP: 524-271-60-

70, REGON: 142542633 

b) do Uczestnika/Uczestniczki Projektu: 

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

 

 

 …………………………………………                                                  ………….…………………..…………………….…………. 
  Podpis Organizatora                                                                Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
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