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Nr umowy …................ 

 

UMOWA 

UDZIAŁU W PIĘTNASTU BEZPŁATNYCH GODZINACH SESJI COACHINGOWYCH 

 

Zawarta w dniu ……………………………… pomiędzy: 

 

Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000191928, o numerze NIP 7251872505, 

o numerze REGON 473224144, reprezentowaną przez …………………………………………………………. [imię, 

nazwisko, funkcja], zwaną dalej Organizatorem, 

 

a 

 

….................................................................................................................................... [imię i nazwisko] 

nr PESEL …………………………………., reprezentującą/-ym podmiot ………………………………………………………… 

……………………………………………..[nazwa podmiotu], zwaną/-ym dalej Uczestnikiem. 

 

§1 

1. Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Fundację Instytut 

Spraw Obywatelskich, z siedzibą 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40 – Lidera oraz Partnerów: Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą 90- 135 Łódź, ul. Narutowicza 8/10 

oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My z siedzibą 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich 71/73.  

2. Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 

IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii 

społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy RPLD.09.03.01-10-0003/17-00 z dnia 

7 lutego 2018 roku.  

3. Projekt realizowany jest na terenie subregionu IV województwa łódzkiego tj. m. Łódź. 

4. Organizatorem coachingu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ 

prowadzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 

40, posiadający status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, zgodnie z 

Akredytacją Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2018 r., zwany dalej 

Organizatorem.  

5. Coaching – usługa wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność 

ekonomiczną (tj. odpłatną statutową i/lub gospodarczą) oraz dla przedsiębiorstw społecznych.  

 

§2 

1. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem ogólnym udziału w projekcie „Łódzki 
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2. Uczestnik oświadcza, iż reprezentuje podmiot uprawniony do korzystania ze wsparcia 

udzielanego przez Organizatora, o którym mowa w §2 ust. 10 i 12 Regulaminu ogólnego udziału 

w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 

3. Potwierdza, że dane osobowe oraz dane reprezentowanego podmiotu podane w formularzu 

zgłoszeniowym oraz innej dokumentacji Projektu są prawdziwe. 

 

§3 

Uczestnik ma prawo do: 

1. odbycia łącznie 15-tu godzin bezpłatnych spotkań coachingowych (10 spotkań z coachem po 

1,5 godziny); 

2. minimum dwóch spotkań osobistych (pierwsze i ostatnie) oraz wyboru (w uzgodnieniu 

z coachem) dogodnej dla niego formy coachingu (osobiście – forma preferowana/komunikator 

internetowy Skype/ telefonicznie/ inny komunikator internetowy); 

3. pełnej informacji nt. procesu coachingowego oraz stylu i metod pracy coacha; 

4. pisemnego uzgodnienia zasad pracy z coachem oraz ich podpisania, podczas pierwszego 

spotkania coachingowego; 

5. realizacji procesu zgodnie z etyką zawodu coacha; 

6. pracy nad celem/tematem, który Uczestnik, w toku procesu sam wybierze; 

7. poufności przebiegu procesu;  

8. informacji o ustaleniach, pomiędzy Organizatorem a coachem, a dotyczących trójstronnego 

procesu coachingowego; 

9. indywidualnego ustalania z coachem terminów spotkań coachingowych; 

10. zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń, co do sposobu realizacji coachingu bezpośrednio do 

Organizatora oraz coacha. 

 

Uczestnik  zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz do: 

1. regularnego uczestnictwa w spotkaniach coachingowych (w wyznaczonym miejscu, w 

odstępach od tygodnia do trzech tygodni); 

2. odbycia minimum pierwszego i ostatniego spotkania coachingowego w formie osobistej oraz 

podpisania listy odbytych spotkań coachingowych oraz wypełnienia innej, niezbędnej 

dokumentacji dot. Udziału w Projekcie;  

3. udziału w badaniu ewaluacyjnym do 4 tygodni po odbyciu ostatniego spotkania; 

4. bezzwłocznego poinformowania coacha o ewentualnym spóźnieniu bądź niemożności 

zjawienia się na coachingu.  

 

§4 

1. W uzasadnionych sytuacjach Strony mogą przełożyć termin spotkania coachingowego, 

informując o tym coacha/Uczestnika, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem 

spotkania. 

2. Niepojawienie się Uczestnika na sesji bez wcześniejszego zgłoszenia lub poinformowanie 

coacha o nieobecności na sesji w czasie krótszym niż 24 godziny jest podstawą do rozwiązania 
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umowy uczestnictwa w coachingu. 

3. W przypadku spóźnienia czas sesji zostanie skrócony o czas spóźnienia. 

4. Dopuszcza sięmaksymalnie trzykrotne przełożenie terminu sesji. 

5. Za końcowy rezultat procesu coachingowego odpowiedzialny jest Uczestnik, czyli Klient 

procesu. 

 

§5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku rażącego naruszenia warunków 

umowy przez każdą ze stron - ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ostateczna interpretacja należy do Zarządu 

Organizatora. 

4. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Zarząd Realizatora.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

 

 

……………………………………………………..                                                …………………………………………………….. 

 Podpis Uczestnika                                                                     Podpis Organizatora 

 

 

 

 

 


