Umowa o szkolenie
zawarta w dniu ____________________ 2018 roku
pomiędzy
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, NIP 657 - 17 - 41 - 483,
zwaną w dalszej części umowy Organizatorem,
reprezentowaną przez: st. bryg. Adama Czajkę - Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
a
osobą/firmą (adres, NIP)
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zlecającym
reprezentowaną przez:…………………………………………………………….…………………..
kierującą na szkolenie osobę: /imię i nazwisko, adres/…………………………………………….
……………………………………………………………………………...........................................
zwaną/ego w dalszej części umowy Uczestnikiem
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron
związanych z przystąpieniem Uczestnika do udziału w zajęciach w ramach "Szkolenia
aktualizującego Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej”, zwanego w dalszej części
umowy szkoleniem.
§2
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1, zgodnie z „Programem szkolenia
inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące)” zatwierdzonym przez
Komendanta Głównego PSP w 2012 roku;
b) prowadzenia dokumentacji szkolenia;
c) wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia według obowiązującego prawa;
d) zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez
uczestników, z zastrzeżeniem potrzeb realizacji niniejszego szkolenia.
2. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach oraz przystąpienia do egzaminu
końcowego.
§3
1. Szkolenie odbędzie się w terminie od 8 do 12 marca 2018 roku w Ośrodku Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81.
2. Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć dydaktycznych.
3. Szkolenie kończy się egzaminem, a słuchacze którzy uzyskają zaliczenie otrzymają
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyma uczestnik, po ukończeniu szkolenia.

§4
1. Zlecający szkolenie zobowiązany jest (po uprzednim otrzymaniu rachunku) do uiszczenia
na rzecz Organizatora opłaty za szkolenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na
rachunek bankowy prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach.
2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w szkoleniu jest:
 dokonanie opłaty za szkolenie;
 dostarczenie do KW PSP w Kielcach oryginału podpisanej umowy w dwóch
egzemplarzach w terminie do 1 marca 2018 roku
 przedłożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ważnego
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony
przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu rozpoczęcia
szkolenia – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
§5
Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§8
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ORGANIZATOR

………………………………..
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