
 

1 
 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie nr 

POWR.05.03.00-00-0068/17 
  

 

Umowa Uczestnictwa nr ……..../2019 

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 

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 

 

zawarta dnia ……………………. roku w Nowym Targu 

pomiędzy  

Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, 

ul. Kokoszków 71, NIP 735-24- 32-038 REGON 492-722- 404, zwaną dalej Uczelnią, 

reprezentowaną przez  PROF. DR HAB. STANISŁAWA GULAKA – REKTORA Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu   

i 

Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 34- 400 Nowy Targ ul. 

Szpitalna 14 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000002479,posiadającego  NIP: 735-21-78-657 REGON: 000308324, zwanym dalej 

Partnerem, reprezentowanym przez MGR MARKA WIERZBĘ – DYREKTORA Podhalańskiego 

Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu  

a 

Panią/-nem studentką/tem pierwszego stopnia studiów Kierunku Pielęgniarstwo 

 

………………………………………………….…………………………. 

nr PESEL………………………………. 

zam………………………………………………………………….……………………………………

zwanym dalej : Studentem/-tką   

  

Preambuła 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przyznanie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej dofinansowania na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0068/17-00 z dnia 
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22.12.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem 

głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia PPWSZ w Nowym Targu na kierunku 

pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji 

medycznej. 

  

 

§1 Definicje 

1. Ilekroć niniejszej umowie jest mowa o :  

1.1. Uczestnikach projektu to są osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym -  

studenci Uczelni na kierunku pielęgniarstwo, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w 

projekcie oraz wyrazili zgodę na udział w projekcie poprzez zawarcie niniejszej umowy jak 

również pośrednio szkoła wyższa: PPWSZ w Nowym Targu kształcąca na kierunku 

pielęgniarstwo zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018r, Prawo o 

szkolnictwie wyższym, która opracowuje program rozwojowy uczelni;  

1.2. Programie - oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjęty 

decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy 

programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020" do wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w 

Polsce nr C(2014) 10129; 

1.3. Partnerze – podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), który jest 

wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z 

Uczelnią projekt na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie i porozumieniu 

albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne lub finansowe.  

1.4. Instytucji Pośredniczącej oznacza to Skarb Państwa- Ministra Zdrowia  

1.5. Instytucja Zarządzająca oznacza to Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

1.6. Danych osobowych - oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanym dalej RODO, dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 

przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia 
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w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 nr WER/MZ/2015/1 

zawartego w dniu 13 stycznia 2015 roku;  

1.7. Przetwarzaniu danych osobowych   oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych 

na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

1.8. Wniosku – dokumencie, który został złożony przez Uczelnię do Ministerstwa Zdrowia w 

ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa V 

Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 

medycznych.  

1.9. Projekcie – projekt pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku 

pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum 

symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach V osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach medycznych zgodnie z umową o dofinansowanie  

nr  POWR.05.03.00-00-0068/17-00 

1.10. Zakończenie udziału w projekcie – udział w projekcie dla Uczestników/-czek będących 

studentami wskazanych § 1 ust.1 1.1. kończy się wraz z zakończeniem realizacji projektu  

nr  POWR.05.03.00-00-0068/17. 

 

§2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa Stron niniejszej umowy  

w realizacji udziału w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 

kierunkach medycznych. W ramach Projektu dla Uczestników będą realizowane następujące 

działania, zawarte we wniosku o dofinansowanie Projektu:  

a)  przygotowanie aplikacji komputerowej wspomagającej nauczanie – studenci będą 

mieli dostęp do platformy e-learningowej, zawierającej m.in. materiały edukacyjne;   

b)  organizacja zajęć dodatkowych dla studentów z zakresu: 

- BLS  

- zajęcia z udziałem służb ratowniczych (np. Policja)  
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- ALS  

c)  organizacja zajęć dodatkowych dla studentów związanych z praktycznym nauczaniem 

zawodu – zajęcia będą prowadzone w ramach zawodowych praktyk wakacyjnych, 

obejmować będą nabywanie wiedzy oraz umiejętności podejmowania interwencji 

pielęgniarskich w zakresie: 

- ostra niewydolność oddechowa u dzieci; 

- ostra niewydolność układu krążenia u dorosłych;   

d)  organizacja zawodów symulacyjnych wewnątrzuczelnianych dla studentów – w 

ramach tego działania zostaną przygotowane zadania praktyczne i/lub scenariusze, 

które pozwolą sprawdzić w praktyce nabytą wiedzę;  

e)  przeniesienie min. 5% zajęć praktycznych do MCSM – przeprowadzenie min. 115 

godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem technik symulacyjnych;  

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności niniejsza 

umowa oraz umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0068/17-00. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Okres trwania/realizacji Projektu określa obowiązujący wniosek o dofinansowanie: 01.01.2018 – 

31.12.2020. 

5. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków z niego 

wynikających. 

 

§ 3 Obowiązki stron 

1. Uczelnia odpowiada za realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem, w tym za: 

1.1. osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku; 

1.2. realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we Wniosku; 

1.3. zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone 

we Wniosku; 

1.4. zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek; 

1.5. realizacji studiów na kierunku pielęgniarstwo zgodnie z obowiązującym standardem 

kształcenia na studiach pierwszego stopnia;  

1.6. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO; 

1.7. zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans 

kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
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unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji 

Pośredniczącej. 

2. Student zobowiązuje się w szczególności do: 

1.1. wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Regulaminu studiów oraz 

wszelkich uchwał i zarządzeń wydanych przez organy uczelni; 

1.2.  podania danych w zakresie wyznaczonym w Wytycznych w zakresie monitorowania,  które są 

zawarte w umowie o dofinansowanie, przekazanie danych po zakończeniu projektu 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie; 

1.3. złożenia w Uczelni „Oświadczenia uczestnika projektu”, dotyczącego przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w 

Projekcie oraz niezwłocznego informowania Uczelni o każdej zmianie tych danych; 

1.4.  uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach w ramach Projektu zgodnie z ustalonym  

i zamieszczonym na stronie Projektu harmonogramem – zakładka „szczegółowy 

harmonogram udzielania wsparcia”;    

1.5. przestrzegania Statutu Uczelni; 

1.6.  terminowego uzyskania zaliczenia roku akademickiego;  

1.7.  terminowego ukończenia studiów; 

1.8.  przekazania w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie pisemnej 

informacji dotyczącej jego sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie zgodnie z zakresem 

danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki 

rezultatu bezpośredniego), które są zawarte w umowie o dofinansowanie. 

1.9.  dostarczenia w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie 

dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej.  

1.10. Podjęcia zatrudnienia i pozostawanie w zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę na stanowisku pielęgniarki przez okres co najmniej 12 m-cy od momentu 

zakończenia przez niego udziału w projekcie u Partnera w przypadku otrzymania 

propozycji pracy. 

1.11. niezwłocznego pisemnego poinformowania Uczelni o rezygnacji z udziału w projekcie  

3.  Partner zobowiązuje się do:  

1.1.  współpracy z Uczelnią w zakresie: 

a) przygotowania i aktualizacji programu rozwojowego uczelni (zadanie nr  1); 

b)  przygotowania ekspertyz/rekomendacji dotyczące treści nauczania metoda symulacji 

(zadanie nr  18); 

c) opracowania podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia 

zajęć symulacyjnych (zadanie nr  19); 

d) prowadzenia zajęć dodatkowych dla studentów (zadanie nr  21); 

e) dodatkowych działań związanych z praktycznym uczeniem zawodu – warsztaty (zadanie 

nr  22); 

f) organizacji zawodów symulacyjnych (zadanie nr  23); 

g) spotkania informacyjnego w celu wymiany doświadczeń, omówienia problemów,  

pokazania  efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienie 

planów współpracy (zadanie nr  24); 
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na zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartych pomiędzy Uczelnią a Partnerem. 

 

 

§4. Oświadczenia stron 

1. Student oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie 

rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy 

niezwłocznie powiadomi o tym Uczelnie. 

2. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie  

zawartych w umowie o dofinansowanie oraz niniejszej umowie i oznacza przystąpienie do 

Projektu. 

3. Uczelnia oświadcza, iż z uwagi na fakt uczestnictwa w projekcie Student może być zobowiązany 

do udziału w badaniu ewaluacyjnym, na co student wyraża zgodę. 

4. W przypadku nie dotrzymania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Studenta, w 

tym przede wszystkim nie dostarczenia wymienionych w niniejszej umowie dokumentów Student 

jest zobowiązany do  zwrotu wszystkich kosztów, które Uczelnia lub Partner ponieśli w związku z 

udziałem studenta w Projekcie. 

 

§ 5 Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku złożenia przez Studenta pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie z dniem złożenia przez niego takiego 

oświadczenia. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce Studenta.  

3. Złożenie przez Studenta wniosku o przyznanie mu urlopu na okres powyżej 6 tygodni 

oznacza wypowiedzenie przez niego niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4.  Uczelnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku skreśleniu Studenta z listy studentów. 

5. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku umożliwienia Studentowi powtarzania roku. 

6. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku wyrażaniu zgody przez inną uczelnię na przeniesienie się Studenta. 

7. Każda ze Stron może rozwiązać umowę przez oświadczenie jednej ze Stron bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

a) utraty uprawnień przez Uczelnię do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo 

b) gdy Uczelnia zawiesi swoją działalność, 

c) gdy zostanie ogłoszona  likwidacja Uczelni, 

d) niewywiązywania się przez Strony z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 8 .  Rozwiązanie umowy nie zwalnia żadnej ze stron umowy z obowiązków wynikających z Projektu 

związanych z jej uczestnictwem w Projekcie do chwili rozwiązania umowy, a niezbędnych dla 

jego prawidłowego rozliczenia przez Uczelnię. 

    

§6 Czas trwania umowy 
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1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Projektu oraz okres wykonania przez Uczestników 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

  

§7 Postanowienia końcowe 

1. Student niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i akceptuje warunki oraz 

postanowienia wyszczególnione w niniejszej umowie. 

2. Student oświadcza, że wszelką przeznaczoną do niego korespondencję, związaną z realizacją 

niniejszej umowy, Uczelnia winna kierować na adres: 

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

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

3. O każdej zmianie adresu student 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 przypadku przystąpienia do Projektu nowych Partnerów strony dopuszczają możliwość 

aneksowania niniejszej umowy.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. 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. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

ZE STRONY UCZELNI          ZE STRONY PARTNERA              STUDENTKA/STUDENT 

 

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

   

 

 

  


