
                                                                       

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA  
 

w Projekcie pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo 
PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji 
medycznej”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi 
priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia 
na kierunkach medycznych Projekt nr  POWR.05.03.00-00-0068/17 
zawarta dnia ................ 2018r. w Nowym Targu pomiędzy: 
 
Podhalańska Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu  Kokoszków 71, 34-
400 Nowy Targ,  zwaną w dalszej części umowy Uczelnią,  reprezentowaną przez:  

  PROF. DR HAB. STANISŁAWA GULAKA – REKTORA Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu   

    a 
             Pan/Pani 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 
 

              Adres: ………………………………………………………………………………………. 
 
PESEL: ……………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem/ czką 

 
§ 1 

              Uczelnia oświadcza, że: 
1)   Projekt „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo 

PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji 
medycznej”, zwany dalej „Projektem” jest realizowany w ramach  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  
Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 
kierunkach medycznych Projekt nr  POWR.05.03.00-00-0068/17 na podstawie 
umowy o dofinansowanie zawartej przez Uczelnię ze Skarbem Państwa - 
Ministerstwem Zdrowia w Warszawie, zwanej Umową.; 

2) Uczestnik został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie i uzyskania wsparcia 
w postaci: 

 szkoleń i staży zaplanowanych w Projekcie, zgodnie z harmonogramem;   
 

 
§ 2 

1. Uczestnik/ czka oświadcza, że: 
1) spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu; 
2) dobrowolnie wyraża chęć wzięcia udziału w projekcie; 
3) zapoznał/a się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, akceptuje wszystkie 

jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

§ 3 
1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się w szczególności do: 

1) złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji w Biurze Projektu (dostępne: 
http://www.ppwsz.edu.pl/rekrutacja-uczestnikow-projek-ii.html);  

2) przestrzegania zasad i warunków określonych w Regulaminie Uczestnictwa  
w Projekcie; 

3) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin we wszystkich formach wsparcia, na które 
został/a zakwalifikowany/a; 

4) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na listach obecności; 

http://www.ppwsz.edu.pl/rekrutacja-uczestnikow-projek-ii.html


                                                                       

 

 

5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania i po 
zakończeniu projektu; 

6) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce 
wykorzystywane podczas realizacji projektu; 

7) podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych 
niezbędnych do zamieszczenia w systemie SL2014; 

8) informowania kierownika projektu o wszelkich zmianach danych osobowych, nie 
później niż w terminie do 5 dni od ich zaistnienia; 

9) przedkładania wszelkich dokumentów wymaganych w trakcie i po zakończeniu 
realizacji projektu; 

10) przekazania informacji na temat sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie 
z wymaganiami określonymi w wytycznych w zakresie monitorowania uczestników 
projektu.  

11) po zakończeniu każdego szkolenia do przekazania bezpośrednio do Biura Projektu 
(34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, PPWSZ budynek „Gorce” pok. 423)  
kserokopii zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia najpóźniej do dnia 5 dni 
roboczych od zakończenia szkolenia. 

 
§ 4 

1. Koszt udziału Uczestnika/ czki w Projekcie jest całkowicie pokrywany z 
dofinansowania otrzymanego przez Uczelnię na podstawie umowy o dofinansowanie 
zawartej pomiędzy Uczelnią a Instytucją Pośredniczącą.  

2. Uczestnik/czka projektu uprawniony/a jest do nieodpłatnego udziału w formach wsparcia, do 
których został zakwalifikowany w ramach Projektu z zastrzeżeniem ust. 8. 

3. Nieobecność uczestnika/czki w określonym terminie udzielanego wsparcia dopuszczalna jest 
jedynie w przypadkach losowych, tj. w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych i 
wymaga pisemnego usprawiedliwienia przez Uczestnika.  

4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  i 
następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji, 
którego wzór stanowi załącznik do  regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

5. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/czki z listy uczestników projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy uczestnictwa w projekcie. 

6. Wykluczenie z udziału w projekcie może nastąpić również na skutek zakończenia stosunku 
pracy lub umowy cywilnoprawnej łączących uczestnika/ czkę z Uczelnią. 

                                      
§ 5 

1. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Projektu oraz okres wykonania przez Uczestników 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

 
§ 7 

1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i akceptuje warunki oraz 
postanowienia wyszczególnione w niniejszej umowie. 

2. Uczestnik oświadcza, że wszelką przeznaczoną do niego korespondencję, związaną z 
realizacją niniejszej umowy, uczelnia winna kierować na adres: 

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

3. O każdej zmianie adresu Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię w 
formie pisemnej - pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną 
na adres wymieniony w ust. 2.  

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 



                                                                       

 

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy stronny będą starały się rozwiązać 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Uczelni wg prawa polskiego. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

 
 

ZA UCZELNIE      ZA UCZESTNIKA PROJEKTU 
……………………………………        ………..……………………………. 

 


