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Załącznik nr 4g. Umowa uczestnictwa w projekcie ZISW 

 
„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” 

nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z305/18 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Zawarta w dniu     w Gliwicach, pomiędzy Politechnikę Śląską z siedzibą w Gliwicach, 

reprezentowaną z upoważnienia Rektora przez: 

Kierownika Projektu – dr inż. Joannę Bartnicką  

Kwestora ……….………………………………………………………… ………………………….….. (kontrasygnata finansowa) 

zwaną w dalszej części umowy Realizatorem Projektu  

a 

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

Zamieszkałym/łą w ……………………………………………………………..  

PESEL …………………………………………………………… 

legitymującą się dowodem osobistym nr ………………………………………….. 

nr tel. kontaktowego …………………………………….. 

zwanym(ą) w dalszej części umowy Uczestnikiem.  

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Realizatora Projektu Uczestnikowi Projektu wsparcia w formie 

podniesienia kompetencji w ramach uczestnictwa w kursach, szkoleniach, studiach MBA1 o nazwie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., którego 

realizacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Niniejsza umowa reguluje współpracę Stron w zakresie realizacji przez Uczestnika przedmiotowego wsparcia. 
3. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu „Politechnika Śląska nowoczesnym 

europejskim uniwersytetem technicznym”, nr umowy o dofinansowanie UDA- POWR.03.05.00-00-Z305/18 

oraz, że spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, a także akceptuje wszystkie jego zapisy. 

4. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie ogólnym projektu 
i Regulaminach właściwych w stosunku do uzyskanego wsparcia. 

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe 
i aktualne. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, mających wpływ na jego 
kwalifikowalność, zobowiązuje się on do zwrotu wszystkich kosztów niekwalifikowalnych dofinansowania, 
w wysokości przypadającej na jego udział w Projekcie oraz wszelkich kosztów, które wyniknęły z tytułu podania 
nieprawdziwych danych.  

6. Podstawową obowiązującą formą komunikowania się Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy jest poczta 
elektroniczna. Uczestnik zobowiązany jest regularnie odczytywać pocztę elektroniczną, a także niezwłocznie 
informować Realizatora Projektu o każdorazowej zmianie swego adresu e-mail.  

7. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za podanie nieprawdziwych 
danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału 
w przedmiotowym Projekcie. 

§ 2 

Realizacja działań w ramach projektu 
1. Uczestnik projektu podnosi kompetencje zarządcze w ramach form wsparcia przewidzianych w projekcie. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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§ 3 

Obowiązki Uczestnika 

1. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz 

z przepisów wewnętrznych Realizatora Projektu, w szczególności postanowień niniejszej umowy oraz 

Regulaminu ogólnego projektu i regulaminu Modułu VI – Zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – 

Zad. 13. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych. 

2. Uczestnik ma w szczególności prawo do: 

a) bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach określonego modułu 
Projektu, 

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy, 
c) wglądu i zmiany swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby realizacji projektu. 

3. Każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma - zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie.  
4. Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) zakończenie kurs lub szkolenie lub studiów MBA do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

b) przekazania Realizatorowi Projektu niezbędnych dokumentów wynikających z Regulaminu/-ów oraz 
Umowy uczestnictwa; 

c) sumiennego i starannego wykonywania wszystkich obowiązków z uczestnictwa w Projekcie; 

d) przestrzegania Regulaminów pracowniczych owiązujących na Politechnice Śląskiej, Regulaminu 

ogólnego projektu, Regulaminu właściwego w stosunku do uzyskanego wsparcia w projekcie oraz 

zapisów Umowy uczestnictwa; 

e) potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności lub w innej 
formie określonej przez organizatora szkolenia/kursu/studiów MBA;  

f) niezwłocznego pisemnego informowania o każdej zmianie w zakresie danych tj. zmianie danych 

osobowych (w szczególności dot. zmiany zameldowania, zamieszkania); Uczestnik/Uczestniczka 

Projektu jest zobowiązany/a do pozyskania potwierdzenia przekazania takiej informacji Realizatorowi 

Projektu; 

g) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i udzielania informacji niezbędnych na potrzeby ewaluacji 

i monitoringu projektu nawet po zakończeniu udziału w projekcie oraz akceptacji przekazywania 

danych do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych organów sprawujących 

kontrolę w  zakresie prawidłowego wydatkowania funduszy unijnych, a także osób i instytucji 

wskazanych przez ww.  

§ 4 

Obowiązki Realizatora Projektu 

1. Realizator Projektu – Politechnika Śląska zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi możliwość uczestnictwa 
w formach wsparcia określonych w § 2 niniejszej umowy.   

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji form wsparcia.  
3. Realizator Projektu zobowiązuje się wydać Uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie pod 

warunkiem spełnienia przez Uczestnika zobowiązań opisanych w § 3 niniejszej umowy.   
4. Realizator Projektu ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku: 

a) niewywiązania się przez Uczestnika ze zobowiązań określonych w § 3 niniejszej umowy, 
b) rozwiązania umowy o dofinansowania przedmiotowego projektu. 

§ 5 

Postanowienia Końcowe 

1. Nin. umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej umowy i nie wnoszą do niej zastrzeżeń. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. W przypadku sporu wynikłego w związku z umową strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla Realizatora Projektu tj. Politechniki Śląskiej. 
5. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

______________________________           ______________________________ 

 dr inż. Joanna Bartnicka Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
           Kierownik projektu                                                                                     


