
 
 

1 
 

Załącznik 5 do Regulaminu  udziału w projekcie 

„PWSZ W Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” 
 

Zawarta dnia............................ w Elblągu pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,  zwaną dalej 

„Realizatorem projektu”, reprezentowaną przez:  

prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, Rektora PWSZ w Elblągu 

a  

Panią/Panem ………........................................................................................................................................................................ 

zamieszkałą/ym pod adresem: ........................................................................................................ PESEL  ................................ 

Zwaną/ym dalej „Uczestnikiem projektu”. 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zawarta jest w ramach projektu „PWSZ – Uczelnia III-ciej Generacji” (zwanym dalej Projektem) 

realizowanym w okresie od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.05.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych. 

3. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, na podstawie umowy nr 

POWER.03.05.00-00-Z091/17-00 z dnia 17.05.2018 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

4. Umowa obowiązuje strony od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. od dnia jej podpisania do czasu zakończenia 

procesu wsparcia uczestnika projektu, ale nie później niż do 31.12.2022 r. 
 

§ 2 

1. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem udziału w projekcie „PWSZ – Uczelnia III-ciej Generacji” 

i  akceptuje jego zapisy. 

2. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w „Formularzu rekrutacyjnym” są prawdziwe oraz aktualne 

na dzień zawarcia umowy o której mowa w § 1. 

3. Realizator projektu oświadcza, że zakwalifikował uczestnika projektu do udziału w projekcie.  
 

§ 3 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika projektu w procesie wsparcia prowadzonym przez Realizatora 

Projektu w ramach projektu. 

2. Proces wsparcia określany jest na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym PWSZ w Elblągu oraz wyników bilansu 

kompetencji przeprowadzonego po przystąpieniu do projektu. 

3. Działania edukacyjne realizowane są w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.  

4. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny.  
 

§ 4 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) wypełnienia i złożenia wszystkich dokumentów opisanych w Regulaminie udziału w projekcie,  

b) udziału w bilansie kompetencji na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie oraz analogicznym badaniu po zakończeniu 

udziału w projekcie (dotyczy tylko uczestników będących studentami). Badanie to odbywać się będzie w miejscu 

i czasie wskazanym przez Realizatora projektu.  

c) udziału w Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów PWSZ w Elblągu 

d) informowania Realizatora projektu przez okres 6 miesięcy od uzyskania statusu absolwenta o swoim statusie na 

rynku pracy, poprzez niezwłoczne złożenie oświadczenia informującego o podjęciu zatrudnienia lub rozpoczęciu 

kształcenia.  

e) udzielania informacji o swoim statusie na rynku pracy, na zapytanie, które będzie kierowane przez Realizatora 

projektu pocztą, drogą mailową lub telefonicznie. Zapytania będą kierowane do osób, które w ciągu 3 lub 6 miesięcy 

od daty uzyskania statusu absolwenta nie przekazały informacji o podjęciu zatrudnienia lub rozpoczęciu kształcenia.  
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f) regularnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu;  

g) obowiązkowego udziału w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem danego rodzaju wsparcia 

(dopuszczalne jest 20% nieobecności w ramach realizowanego wsparcia). W przypadku nieobecności uczestnik 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub kopii zwolnienia lekarskiego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie usprawiedliwienia drogą mailową lub 

telefoniczną.  

h) uczestniczenia w testach/egzaminach sprawdzających kompetencje zdobyte podczas zajęć zrealizowanych w ramach projektu;  

i) informowania o wszelkich zmianach danych osobowych (zwłaszcza danych dotyczących zmiany nazwiska, miejsca 

zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej) podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, nie 

później niż w ciągu 7 dni od daty ich powstania;  

j) zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej projektu oraz przesyłanymi drogą mailową 

na podany adres e-mail;  

k) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  
 

§ 5 

Uczestnik oświadcza, że: 

1. Został poinformowany, że projekt „PWSZ – Uczelnia III-ciej Generacji” (POWER.03.05.00-00-Z091/17-00) jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Został poinformowany o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisując oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 2 

Regulaminu udziału. 

3. Zapoznał się z obowiązującym na dzień podpisania niniejszej Umowy Regulaminem udziału w projekcie, nie wnosi do 

jego zapisów żadnych zastrzeżeń i akceptuje go. 

4. Jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń, jak również podrobionych, 

przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych  dokumentów. 
 

§ 6 

1) Umowa może zostać rozwiązana w przypadku: 

a) niewywiązywania się z obowiązków, określonych w Regulaminie udziału, 

b) uzyskania zgody na urlop (określony w Regulaminie studiów), 

c) skreślenia z listy studentów, 

d) zawieszenia w prawach studenta, 

e) rezygnacji za studiów. 

2) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wartości 

otrzymanego wsparcia. 

3) Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego wsparcia w przypadku przerwania udziału w projekcie. 

4) W przypadku przerwania udziału w projekcie z przyczyn losowych wartość udzielonego wsparcia nie podlega zwrotowi. 
 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, umowy 

o dofinansowanie projektu, Regulaminu Studiów, Regulaminu udzielania wsparcia, Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce.  

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

§ 8 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  
 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

........................................................     ............................................................. 

Data i podpis Realizatora Projektu                             Data i czytelny podpis Uczestnika projektu 


