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UMOWA SZKOLENIOWA NR …/8.1.1/POKL/SL/13 

zawarta w dniu ………….....................… 
 
 
w ramach realizacji projektu pn. „MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA” (nr umowy o 
dofinansowanie: UDA-POKL.08.01.01-24-304/13-00 z dnia 18 października 2013r.), współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, 
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” 
pomiędzy:  
 

MIROSŁAWEM KAPICĄ, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą „Centrum 
Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica”, z miejscem położenia zakładu głównego: Maciejów 9c,  
98-220 Zduńska Wola, NIP 829 131 40 31, zwanym w treści umowy „Organizatorem” 

a 

 ........................................................................................................................................................................   
 (pełna nazwa Mikroprzedsiębiorstwa) 

z siedzibą w  
 ........................................................................................................................................................................  

(pełny adres zakładu pracy) 

NIP   ........................................... , REGON   ........................................... , nr tel.  ........................................... ,  

fax:   ........................................... , e‐mail  ................................................ , reprezentowanym przez  

 ........................................................................................................................................................................ ,  
zwanym dalej „Mikroprzedsiębiorcą”. 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest udział w szkoleniu osoby/osób delegowanej/ych przez Mikroprzedsiębiorcę, 
będącej/ych pracownikiem/ami, wspólnikiem/ami lub właścicielem, realizowanym w ramach projektu 
„Manualna Terapia Funkcjonalna”, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie uczestnictwa 
w projekcie, będącym integralną częścią umowy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

2. Zakres wsparcia szkoleniowego obejmuje udział w szkoleniu z zakresu terapii manualnej, w wymiarze 
96 h szkoleniowych na osobę.   

3. Wsparcie w projekcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, która nie 
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. Numer referencyjny programu pomocowego to 
SA.32222(2011/X). 

4. W dniu podpisania niniejszej umowy Mikroprzedsiębiorca nabywa prawo do pomocy de minimis. 
Łączna wartość pomocy Mikroprzedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro 
brutto w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 
w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. 

5. Organizator wystawi Mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, o wartości 
…. …………………… PLN na jednego pracownika.  

6. W przypadku, gdy faktycznie udzielona wartość pomocy de minimis będzie inna niż wartość określona 
w niniejszej umowie, Organizator wyda nowe zaświadczenie.  

7. Udział w Projekcie objętym regułami pomocy de minimis jest bezpłatny.  
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§2 

1. Mikroprzedsiębiorca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy:  
a) Jest osobą samozatrudnioną / mikroprzedsiębiorstwem (niepotrzebne skreślić) zgodnie  

z definicją przedsiębiorstw zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu; 

b) Posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego; 

c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne 
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; 

d) Osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem nie została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1 lit. c); 

e) Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych; 
f) Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym i nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania 

upadłościowego; 
g) Pomoc o jaką się ubiega nie dotyczy działalności podlegających wykluczeniu z możliwości 

uzyskania pomocy de minimis wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a-b i ust. 3 lit. a-d Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem oraz w art. 1 i 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r.  w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; 

h) Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

 

§3 

1. Do obowiązków Mikroprzedsiębiorcy w ramach realizacji niniejszej Umowy szkoleniowej należy 
dostarczenie następujących dokumentów: 
a) Zaakceptowany (podpisany) Regulamin Uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 1 do Umowy 

szkoleniowej; 
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze 

sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 2 
do Umowy szkoleniowej; 

c) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  wraz z kserokopią zaświadczeń o jej otrzymaniu 
(jeśli dotyczy) - Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej; 

d) Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej - 
Załącznik nr 4 do Umowy szkoleniowej; 

e) Zaświadczenie o zatrudnieniu (delegowanego/ych do uczestnictwa w projekcie pracownika/ów); 
f) Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do Krajowego 

Rejestru Spółek lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) – f) Mikroprzedsiębiorca powinien dostarczyć nie później niż 

w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 
3. Osoby oddelegowane do udziału w Projekcie zobowiązane są dostarczyć następujące dokumenty: 

a) Deklarację uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 5 do Umowy szkoleniowej; 
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 6 do 

Umowy szkoleniowej; 
c) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - Załącznik nr 7 do Umowy 

szkoleniowej. 
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 lit. a) – c) osoba oddelegowana na szkolenie powinna dostarczyć 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. 
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§4 

1. Mikroprzedsiębiorca zobowiązuje się oddelegować do udziału w Projekcie następujących 
pracowników:  

 
2. Osoba/y wymieniona/e w pkt 1 niniejszego paragrafu spełniają warunki udziału w Projekcie, tzn. 

jest/są pracownikiem/ami Mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), właścicielem pełniącym funkcje kierownicze lub 
wspólnikiem. 

 

§5 

1. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 
a) rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” przez 

Instytucję Pośredniczącą II stopnia, którą pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; 
b) rozwiązanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” na 

mocy porozumienia stron pomiędzy Organizatorem a Instytucją Pośredniczącą II stopnia; 
c) rażącego naruszenia przez Mikroprzedsiębiorcę postanowień niniejszej Umowy szkoleniowej lub 

działania na szkodę Organizatora. 
 

§6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:  
a) Obowiązujące wytyczne wynikające z POKL 2007-2013 oraz przepisy traktujące o Programie 

Operacyjnym Kapitał Ludzki; 
b) Kodeks Cywilny; 
c) Regulamin uczestnictwa w Projekcie. 

2. W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

3. Wszelkie zamiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

L.p. Imię i nazwisko PESEL Miejsce zamieszkania 
Nr grupy 

szkoleniowej 

1     

2     

3     
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Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Regulamin uczestnictwa w Projekcie  

2) Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  

3) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji 

Europejskiej 

5) Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7) Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ............................................................   ..................................................................  
  (podpis osoby reprezentującej                                            (podpis osoby reprezentującej  

Organizatora wraz z pieczęcią firmową)     Mikroprzedsiębiorcę wraz z pieczęcią firmową) 

 


