
 

Załącznik 5 do Regulaminu  udziału w projekcie 

„Kształcenie 4.0” 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kształcenie 4.0” 
 

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 „Kształcenie 4.0” (zwanym dalej Projektem) 

realizowanym w okresie od dnia 01.09.2019r. do dnia 31.08.2023 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-Z103/18-00 z dnia 04.06.2019 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 31.12.2023 r. 
 

§ 2 

1. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem udziału w projekcie „Kształcenie 4.0” 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 par. 1. 

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

4. Celem udziału w projekcie jest podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych określonych 

niniejszą umową i wykorzystanie uzyskanych kompetencji podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

§ 3 

1. Uczestnik projektu, w ramach niniejszej umowy, weźmie udział w studiach podyplomowych/szkoleniu: 

………………………………………………………………………………….…………...………………………………………………  (nazwa 

studiów/szkolenia) prowadzonych/m 

przez………………………………………….…………………..…………………………………………………….…(nazwa instytucji 

prowadzącej studia/szkolenie). Studia podyplomowe/szkolenie są bezpośrednio związane z prowadzonymi 

przez Pracownika zajęciami dydaktycznymi.  

2. Studia podyplomowe/szkolenie, o którym mowa w ust. 1, odbędą/odbędzie się w terminie 

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

§ 4 

Realizator projektu zobowiązuje się do pokrycia w całości opłaty za studia podyplomowe/szkolenie, określone 

w § 3. Realizator projektu pokryje dodatkowe świadczenia, w szczególności opłaty za przejazd, podręczniki i 

zakwaterowanie, o ile zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie. 

 



 

§ 5 

Kwalifikacje zawodowe zdobyte przez Uczestnika projektu w ramach studiów podyplomowych/szkolenia, o 

którym mowa w § 3, zostaną wykorzystane w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez Pracownika ze 

studentami PWSZ w Elblągu, przez co najmniej jeden semestr, bezpośrednio po ich uzyskaniu. 

 

§ 6 

Uczestnik projektu podnoszący kwalifikacje zawodowe: 

1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie 

podnoszenie tych kwalifikacji, 

2. z którym Realizator projektu rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo w trakcie okresu, o którym mowa w  § 5, 

3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem 

wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 Kodeksu pracy, 

4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub 

art. 943 Kodeksu pracy, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach, 

- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora projektu na ten cel z tytułu poniesionych 

świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o 

którym mowa w  § 5 lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. 
 

§ 7 

Uczestnik oświadcza, że: 

1. Został poinformowany, że projekt „Kształcenie 4.0” (POWER.03.05.00-00-Z103/18-00) 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 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. 
 

§ 8 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o finansowanie Projektu. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, przepisy prawa oraz wytyczne obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 11 

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

przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Pracodawcy. 

 

§ 12 

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

 

 

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

Data i podpis Realizatora Projektu                             Data i czytelny podpis Uczestnika projektu 


