
 

 
      

 

 

 

/WZÓR/ 

 

UMOWA NR ……../NO-REGIO/SPOPR/ 2022 

zawarta dnia ……………….2022r.  w Kielcach, pomiędzy: 

Fundacją „PEStka” z siedzibą w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20,  25-431 Kielce, wpisaną 

przez Sąd Rejonowy w Kiecach, X Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej pod numerem KRS:  0000419150, NIP: 6572907276, Regon: 260601413,  

reprezentowaną przez: 

Annę Mikołajczyk- Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej Organizatorem,  

oraz  

Panią/Panem  

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

 

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………...,…………………………………………….  

zwaną dalej Uczestnikiem/Uczestniczką 

 

Strony uzgodniły, co następuje: 

 

§ 1 – Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Organizatora wsparcia w formie usługi szkoleniowej  

„Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie- stopień zaawansowany”. 

2. Uczestniczka/Uczestnik otrzymuje wsparcie szkoleniowe na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

 

§2– Postanowienia szczegółowe 

1. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Więc chodź, pomaluj NASZ świat…”.  

2. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni 

Obywatele -Fundusz Regionalny.  

3. Szkolenie w zakresie: sala, przerwa kawowa, trenerzy, materiały jest nieodpłatne dla uczestników. 

4. Uczestnik/uczestniczka szkolenia pokrywa we własnym zakresie : dojazd i powrót na szkolenie, koszty wyżywienia 

(poza przerwami kawowymi na szkoleniu), zakwaterowanie) 

5. Szkolenie odbywa się w Warszawie, w siedzibie Pogotowia „Niebieska Linia” przy ul. Widok 24 / II piętro. 

6. Szczegółowy program i harmonogram uczestniczka otrzyma przed każdą sesją szkoleniową. 

7. Wsparcie szkoleniowe obejmuje 160 godzin (IV sesje/16 dni)  i uwzględnia następujące tematy:  

a) I sesja – Praca z rodziną z problemem przemocy. Trauma i objawy PTSD – 4 dni (21- 24.06.2022r.) 

b) II sesja – Pomoc dziecku krzywdzonemu. Motywowanie sprawcy przemocy do zmiany postaw – 4 dni (19-

22.07.2022r.) 

c) III sesja – Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – funkcjonowanie zespołów 

interdyscyplinarnych i grup roboczych – 4 dni (23-26.08.2022r.) 

d) IV sesja – Tworzenie i prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy – 4 dni (20-23.09.2022r.) 

6. Wykonawcą szkolenia jest Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Ogólnopolskie  

Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia”  

7. Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia ze strony Organizatora: Anna Mikołajczyk, biuro@fundacjapestka.pl; 

607-621-692 

8. Dane kontaktowe Uczestniczki/Uczestnika: e-mail……………………………………………………………………………………………. 

tel………………………………………………………………………………….. 

mailto:biuro@fundacjapestka.pl


 

 

 

 

§3 – Zobowiązania Uczestniczki 

1. Udział w całości szkolenia. 

2. Potwierdzanie obecności na liście obecności i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

3. Poddanie superwizji w grupie warsztatowej swojej pracy z osobami z problemem przemocy w rodzinie 

4. Napisanie w wyznaczonym terminie pracy dyplomowej w oparciu o superwizję pracy własnej. 

5. Uczestniczka/Uczestnik podpisując umowę wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i kontaktowych  

w wojewódzkiej bazie konsultantów i ekspertów ds. przemocy w rodzinie, tworzonej przez Fundację PEStka” . 

6. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia (po szkoleniu) 30 godzin bezpłatnych konsultacji i porad 

na dyżurach lub przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce przemocy w rodzinie w swoim środowisku 

lokalnym. 

§4 – Zobowiązania Organizatora 

1. Zapewnienie bezpłatnego wsparcia szkoleniowego w zakresie: 

 sali 

 wykładowców 

 przerw kawowych 

 materiałów szkoleniowych 

2. Wpisanie uczestniczki/uczestnika po otrzymaniu dyplomu i zaświadczenia do prowadzonej przez Fundacje 

„PEStka” do wojewódzkiej bazy konsultantów i ekspertów ds. przemocy w rodzinie.  

3. Udzielania wsparcia uczestniczce/uczestnikowi podczas szkolenia.  

 

§4 – Zobowiązania Wykonawcy szkolenia 

Ogólnopolskie  Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP zapewnia: 

- przerwę kawową 

- salę wykładową 

- wykładowców 

- materiały szkoleniowe 

- wydanie dyplomu ukończenia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia 

PTP, którzy spełnili wymogi kursu  

- wydanie zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie 

uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych. 

 

§5 – Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 – Rozwiązanie umowy 

1. Uczestniczka/Uczestnik  może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jedynie w przypadku nie wywiązywania się 

Organizatora z zapisów umowy. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w 

szkoleniu. 

2. Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie 

Uczestniczki/Uczestnika, w przypadku kiedy Uczestniczka/Uczestnik nie będzie uczestniczyć w co najmniej 1 

dniu szkolenia.  

3. Uczestniczka/Uczestnik w takim wypadku zobowiązuje się do zwrotu kosztów całego szkolenia w wysokości: 

3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) na konto Organizatora.  

 

§ 7 – Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie.  

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Organizatora.  



 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron  

5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 8 – Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz 

oznaczona numerem niniejszej umowy. 

 

Organizator  Uczestniczka/Uczestnik 

 

 

 

  


