
 

   

  

UMOWA SZKOLENIOWA 
 
zawarta w dniu ________________roku, pomiędzy: 
 
Markiem Leśniakiem prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą Marek Leśniak 
Centrum Szkoleniowe MASTERLANG ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, NIP 6771567593, 
REGON 490765591 reprezentowanym przez Wiktorię Niezgodę zgodnie z pełnomocnictwem 
z dn. 01.11.2020 r., zwanym dalej „Organizatorem”, 
a 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

PESEL:  

zwanym dalej: „Uczestnikiem” 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w 120 godzinnym szkoleniu z języka 
angielskiego zakończonym egzaminem końcowym, zwanym dalej Szkoleniem. 

2. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pt.: „Angielska Kuźnia Talentów” o nr 
RPOP.09.03.00-16-0060/16, który jest realizowany przez Marek Leśniak Centrum 
Szkoleniowe MASTERLANG  z siedzibą w Tychach w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 
Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego. 

3. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia 
ustawicznego oraz częściowo płatne przez Uczestników Projektu (206 zł za podręcznik, 
120 godzin szkoleniowych i egzamin końcowy). 

4. Szkolenie odbywać się będzie w okresie realizacji projektu, tj. w okresie od 01 lipca 
2017 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

5. Szkolenie odbywać się będzie w grupie 10-12 osobowej, w miejscu i czasie określonym 
w harmonogramie Szkolenia, który został przekazany Uczestnikowi przed 
rozpoczęciem Szkolenia. 

6. Harmonogram Szkolenia może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje 
Uczestnika ze stosownym wyprzedzeniem zgodnie z preferowaną formą kontaktu 
zawartą przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym na etapie rekrutacji. Zmiana 
harmonogramu szkolenia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Szkolenie odbywać się będzie na jednym z 6 poziomów znajomości języka zgodnie ze 
standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( A1 – początkujący, 
A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio 
zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – profesjonalny) – zgodnie z wynikiem testu 
językowego Uczestnika. 

 



 

   

§ 2 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

1. Uczestnik oświadcza, że: 
a) jest osobą dorosłą od 18 roku życia, która uczy się i/lub pracuje i/lub zamieszkuje 

na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która z 
własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem lub podniesieniem kompetencji 
w zakresie języka angielskiego oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych 
warunków: 
- osoba mająca 50 lat i więcej, 
- osoba o niskich kwalifikacjach, 
- osoba z niepełnosprawnością, 
- osoba opiekująca się osobami zależnymi, 
- osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych, 
- migranci powrotni i imigranci, 
- kobiety, 
- osoby długotrwale bezrobotne. 

b) zapoznał się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt.: „Angielska Kuźnia 
Talentów”, 

c)  przyjął do wiadomości, że Szkolenie, materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz 
egzamin końcowy są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie 
kształcenia ustawicznego. 

2. Uczestnik ma prawo do: 
a) udziału w szkoleniu języka angielskiego, liczącego 120 godzin szkoleniowych, na 

poziomie od A1 do C2 – w zależności od wyniku testu językowego, 
b) otrzymania materiałów szkoleniowych w postaci podręcznika, 
c) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 
a) uiszczenia, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego, opłaty  

w wysokości 206 zł na rachunek bankowy projektu nr 21 2490 0005 0000 4600 
6834 6927 Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG ul. Torfowa 3/1, 
30-384 Kraków, tytułem: opłata za kurs języka angielskiego realizowanego w 
projekcie nr RPOP.09.03.00-16-0060/16, Imię i nazwisko, miejscowość; 

b) podpisania, podczas pierwszych zajęć językowych oświadczenia Uczestnika 
Projektu, Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy szkoleniowej; 

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji, 
monitoringu i ewaluacji projektu; 

d) systematycznego udziału w szkoleniu językowym (wymagana frekwencja na 
zajęciach wynosi 80% h zajęć); 

e) każdorazowego potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na liście obecności 
własnoręcznym podpisem; 

f) potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych na właściwej liście 
własnoręcznym podpisem; 

g) przystąpienia do egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Organizatora 
terminie i miejscu; 



 

   

h) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu oraz po jego 
zakończeniu; 

i) dokonywania aktualizacji danych osobowych (w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu poczty 
elektronicznej); 

j) w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu przed rozpoczęciem pierwszych 
zajęć językowych, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o tym 
fakcie, nie później jednak niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego: 
telefonicznie oraz poprzez wysłanie pocztą tradycyjną stosownego oświadczenia.  
Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia do Organizatora owego 
oświadczania. Rezygnacja jedynie w tym przypadku uprawnia Uczestnika do 
zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2a). 

4. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach lub nieprzystąpienia do 
egzaminu końcowego Organizator wykreśli taką osobę z listy uczestników Szkolenia. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu w trakcie trwania szkolenia językowego 
bez uzasadnionej przyczyny lub skreślenia z listy uczestników Szkolenia na podstawie 
§2 pkt 3  lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego, Uczestnik zobowiązany jest 
do wniesienia opłaty stanowiącej 90% wszystkich świadczeń otrzymanych przez 
Uczestnika w ramach projektu t.: „Angielska Kuźnia Talentów” w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji Organizatora w tym zakresie, która wynosi 1 642,01 zł. 
Rezygnacja w tym trybie nie uprawnia Uczestnika do zwrotu wniesionej opłaty, o 
której mowa w § 2 pkt 2a). 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
Organizator zobowiązuje się do: 

1) zorganizowania 120 godzinnego szkolenia z języka angielskiego, 
2) zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci podręcznika, 
3) zorganizowania końcowego egzaminu, 
4) wydania Uczestnikowi certyfikatu. 

 
§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają reguły i zasady 

wynikające z RPOWO 2014-2020, a następnie Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 
 
 
 

_______________________   ________________________ 

Podpis Organizatora    Podpis Uczestnika  


