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Załącznik nr 2 do Regulaminu Podnoszenia kwalifikacji  
zawodowych Członków Zarządu Związku 

oraz Dyrektora Biura Związku 

 

WZÓR UMOWY 

W SPRAWIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

 

 

W dniu ……… pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego, reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Matyjaszczyka – Przewodniczącego Związku 

………………………………. – Członka Zarządu Związku 

a 

………………, zamieszkałą/ym …………………………, PESEL: …………………….. 

 

 

§ 1. 

1. Wnioskodawca podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą Związku na studiach 

podyplomowych/kursie/szkoleniu o kierunku: ……………., prowadzonych przez: 

………………………………. 

2. Związek zobowiązuje się pokryć 50% opłaty (nie więcej niż 5 000,00 zł netto w okresie roku 

budżetowego) za podnoszenie kwalifikacji Wnioskodawcy, tj. kwotę ………… zł (słownie złotych: 

………………………..) 

3. Płatność, o której mowa w ust. 2 zostanie uregulowana w wysokości: 

Rok ………... - ………………….. PLN 

Rok ………... - ………………….. PLN, 

w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia dowodu wpłaty Przewodniczącemu Związku. 

4. Płatność, o której mowa w ust. 2 będzie dokonana z budżetu Związku, pozycja: Organizacja spotkań i 

szkoleń wraz z wymaganymi przepisami prawa składkami oraz podatkiem należnym pod warunkiem 

dostępności środków w planie finansowym Związku. 

 

 

§ 2. 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do: 

1) Uczestnictwa w zajęciach 

2) Doręczenia Wnioskodawcy harmonogramu studiów/kursu oraz zaświadczenia o ukończeniu 

studiów/kursu 

2. Za dzień zakończenia szkolenia/kursu/studiów podyplomowych strony uznają datę końcowego 

egzaminu/uzyskania zaświadczenia ukończenia.  

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia Przewodniczącemu Związku dyplomu/zaświadczenia 

potwierdzającego zakończenie studiów/kursu niezwłocznie po jego wydaniu przez uczelnię. 

4. W trakcie nauki Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu 100% kosztów poniesionych przez Związek 

wymienionych w § 1 ust. 3, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji. 

5. W przypadku zaistnienia przesłanki jak w §2 ust. 4 Związkowi przysługuje roszczenie o zwrot 

poniesionych kosztów wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

§ 3. 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się Kodeks cywilny. 
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§ 4. 

1. Umowa obowiązuje od dnia …………. do dnia zakończenia kursu/studiów podyplomowych. 

2. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Wnioskodawca:      Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego: 

 


