KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel.: 41 278 72 00, fax: 41278 72 01
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY SZKOLENIOWEJ

zawarte w dniu ………………………. w Kielcach pomiędzy:
1/ Gminą Kielce – Kieleckim Parkiem Technologicznym z siedzibą w Kielcach ul.
Olszewskiego 6 25-663 Kielce, NIP: 959 181 50 51, REGON: 260221840, reprezentowaną
łącznie przez:
Szymona Mazurkiewicza – Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego,
zwaną w dalszej części Porozumienia Organizatorem.

a

2/ Panem/nią ………………………., zamieszkałym/ą przy ……………… w ……………….., zwanym/ą
dalej Trenerem.
- razem określanymi w Porozumieniu jako Strony.

Zważywszy, że:

1/ Organizator – Kielecki Park Technologiczny poza nowoczesną powierzchnią biurową,
usługową i produkcyjną oferuje wsparcie doradcze i szkoleniowe. Zakres oferowanego
wsparcia dla firm obejmuje m.in. inicjatywy i działania zmierzające do podnoszenia poziomu
wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracowników w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych.
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2/ Trener – ………………………. jest
………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strony postanowiły, co następuje:

§1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie ogólnych zasad współpracy Stron
przy organizacji szkoleń w Centrum Kompetencji ICT Kieleckiego Parku Technologicznego.

§2

Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia ……………. roku do dnia …………… roku.

§3

1.

Trener oświadcza że posiada kompetencje oraz uprawnienia pozwalające mu

prowadzić szkolenia w ramach ……………………………………………………………………………………………….
2.

Trener zobowiązuje się do opracowania oferty szkoleniowej z zakresu metodologii

…………………………………., w tym autorskich programów szkoleniowych na bazie których będą
prowadzone

szkolenia

w

KPT

w

następujących

zakresach

tematycznych:

………………………………………………………….………………………………………………………….………………………..
3.

Oferta zostanie przekazana do KPT, w przeciągu tygodnia od podpisania

porozumienia.
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4.

Trener oświadcza, że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do oferty

szkoleniowej, w tym programów szkoleniowych, przenosi na Organizatora, które mogą być
wykorzystane na następujących polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie ,
2) Wprowadzanie utworu do pamięci komputerów,
3) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi zapoznać
4) Rozpowszechnianie utworu,
5) Wykorzystywanie utworu do prowadzenia zajęć szkoleniowych przez Trenera.
5.

Trener zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w uzgodnionym wspólnie

terminie w oparciu o przygotowany uprzednio program szkoleniowy.
6.

Trener zobowiązuje się do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników.

7.

Szkolenie zostanie uruchomione w momencie zebrania minimalnej grupy ………….

uczestników, chyba że Organizator zdecyduje inaczej.
8.

Ostateczną decyzję o organizacji szkolenia każdorazowo podejmuje Organizator.

§4

1. Organizator oświadcza, że dysponuje odpowiednią infrastrukturą teletechniczną – sala
komputerowa

………………………………………

wyposażona

w

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia oferty szkoleniowej na swojej stronie
internetowej i promowania jej przez wszelkie kanały promocji z których korzysta.
3. Organizator zobowiązuje się do rekrutacji uczestników, informowaniu trenera nt. zebranej
grupy i wspólnego ustalenia terminu szkolenia.
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§5

1.

Poszczególne wydarzenia szkoleniowe będą realizowane na podstawie odrębnych

umów szczegółowych określających warunki współpracy w ramach danego przedsięwzięcia,
w szczególności, terminy ich realizacji, rozliczenia finansowe, program szkolenia oraz
postanowienia z zakresu praw własności intelektualnej.
2.

Programy szkoleniowe stanowić będą załącznik do umowy szczegółowej

3.

Niniejsze Porozumienie, nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań, w tym finansowych,

dla którejkolwiek ze Stron.

§6

Wiążąca stawka wynagrodzenia na okres trwania porozumienia, płatna Trenerowi przez
Organizatora w przypadku organizacji szkolenia wynosi ……………….. brutto za godzinę
szkolenia (60 minut). Liczba godzin szkoleniowych będzie każdorazowo uregulowana
w umowie szczegółowej.

§7

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Organizatora w sprawie Porozumienia jest:
Dominik Mikołaszek – Dział Projektów Rozwojowych tel. 41 278 72 23,
e-mail: dominik.mikolaszek@technopark.kielce.pl.

2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Trenera w sprawie Porozumienia jest:
..................................... tel. ................................,
e-mail: ...................................................................
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§8

1.

Wszelkie uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień

niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.

Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszym Porozumieniem

wymagają, dla swej ważności, formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli
przesłane zostaną Stronie, będącej adresatem, e-mailem, osobiście, listem poleconym lub
pocztą kurierską na adres Strony, określony w niniejszym Porozumieniu.
3.

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z interpretacji lub realizacji

niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać wyłącznie polubownie, drogą
wzajemnych konsultacji między sobą.
4.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia

mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawne.
5.

Niniejsze

porozumienie

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron

ORGANIZATOR

TRENER
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