
           

Umowa nr POWR.03.01.00-00-S164/17 
Tytuł Projektu: PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zał. 4  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   

„PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 

nr …………/PracticalMED/2018 

 

zawarta w Lublinie, w dniu ……………………….... pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez …………………………….……………………………. 

zwanym/ą dalej Organizatorem,  

a 

Panem/Panią…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  
 (Imię i nazwisko)  

 

zamieszkałym/łą 

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

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            
(Adres zamieszkania Uczestnika/czki) 

 

nr dowodu  osobistego ………………….……………..……, PESEL ………….…………………..………..……zwanym/ą dalej 

Uczestnikiem/czką.  

 

§ 1 

1. Umowa Uczestnictwa określa zasady udziału Uczestnika/czki w Projekcie pt. „PracticalMED activity- 

wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, umowa nr POWR.03.01.00-00-S164/17 -zawarta 

w dniu 31.10.2017 r., realizowanym przez Organizatora w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.  

2. Uczestnik/czka oświadcza, że: 

a) wyraża wolę uczestniczenia we wsparciu realizowanym w ramach projektu „PracticalMED activity- 
wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, 

b) zapoznał/ła się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PracticalMED activity- 
wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, 

c) spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające go do udziału w projekcie, złożył/ła dokumenty 
rekrutacyjne, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną i otrzymał/ła 
informację o zakwalifikowaniu do udziału we wsparciu realizowanym w ramach projektu 
„PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie”. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w Umowie jest  mowa o:  

a) „Stażu” – należy przez to rozumieć praktyczną formę szkolenia przewidzianą w projekcie dla 

studentów dwóch ostatnich semestrów kierunków kształcenia praktycznego: Analityka medyczna 
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(jednolite magisterskie), Fizjoterapia (I,II stopnia) oraz Ratownictwo medyczne  

(I stopnia) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  realizowaną zgodnie z  Zaleceniami Rady Unii 

Europejskiej z dnia 10.03.2014 nr 2014/C88/01. 

b) „Organizatorze”- należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Lublinie, realizujący wsparcie 

w ramach Projektu 

c) „Projekcie” - należy przez to rozumieć projekt pt. „PracticalMED activity- wysokiej jakości staże 

dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowany przez Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu. 

d) „Regulaminie”- należy przez to rozumieć „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. 

2. Udział w projekcie jest  bezpłatny dla Uczestnika/czki. 

3. Uniwersytetu Medyczny w Lublinie jest odpowiedzialny za organizację staży krajowych i zagranicznych 

realizowanych w ramach projektu. 

4. Staże będą realizowane u pracodawców krajowych i zagranicznych zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, programem oraz dzienniczkiem umiejętności nabytych na stażu bezpośrednio 

związanymi z efektami kształcenia na danym kierunku, z uwzględnieniem zasad równości szans 

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

kobiet i mężczyzn. 

5. Pracodawca przyjmujący Uczestnika/ czkę na staż zapewni Opiekuna stażu, którego rolą będzie m.in.: 

przygotowanie stanowiska pracy dla stażysty, przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy stażysty/tki, 

nadzorowanie wypełniania dzienniczka stażu, zapoznanie stażysty/tki z obowiązkami i warunkami 

pracy, przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego, nadzór i odbiór zadań realizowanych przez 

stażystę/tkę, informowanie Organizatora o przebiegu stażu, przygotowanie referencji, zaświadczeń 

oraz raportu końcowego z realizacji stażu. 

6. Uczestnikom staży krajowych będą wypłacane środki za realizację stażu. Uczestnikom staży 

zagranicznych przysługują środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania. 

7. Wszystkim uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie na czas realizacji stażu (NNW, OC, EKUZ 

oraz dodatkowo ze względu na charakter zadań stażowych, m.in. ekspozycja zawodowa na zakażenie 

wirusem HIV, HBV, HCV), pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich (określonych przepisami 

prawnymi i adekwatnych do miejsca odbywania stażu), materiały zużywalne niezbędne do 

bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych, pokrycie rzeczywiście poniesionych kosztów 

dojazdu i zakwaterowania (warunku zostały szczegółowo określone w § 5 Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie), referencje oraz zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu. 

8. Organizację i uczestnictwo w stażach oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestnika/czki określa 

Regulamin.  

9. Organizator jest  uprawniony do zmiany terminu realizacji stażu przed planowanym dniem ich 

rozpoczęcia w przypadku wystąpienia poważnych problemów organizacyjnych i/lub technicznych, 

powodujących brak możliwości  lub utrudnienie w zorganizowaniu stażu.  

 

§ 3 

1. Udział w stażu podejmowany jest  na  podstawie wyników przeprowadzonego przez Organizatora 

postępowania rekrutacyjnego. 

2. Do obowiązków Organizatora należy wybór miejsca stażu, wypłata środków za realizację stażu (przy 

stażach krajowych) oraz środków na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania (przy stażach 

zagranicznych), ubezpieczenie Uczestników/ czek na czas realizacji stażu (NNW, OC, ubezpieczenie 

EKUZ oraz dodatkowo ze względu na charakter zadań stażowych, m.in. ekspozycja zawodowa na 

zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV), pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich (określonych 

przepisami prawnymi i w zakresie adekwatnym do miejsca odbywania stażu), zapewnienie materiałów 
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zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych, pokrycie 

rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania (warunki zostały szczegółowo określone 

w § 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), poinformowanie Uczestników/czek o  

finansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizację projektu zgodnie z  zasadą równości szans i  niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

3. Do obowiązków Uczestnika/czki należy: 

a. przestrzeganie zasad Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz niniejszej umowy, 

b. przekazanie Organizatorowi kompletu dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do udziału 

w Projekcie, 

c. przystąpienie do udziału w projekcie, 

d. udział w stażu w wyznaczonych terminie, godzinach i miejscu, 

e. uczestnictwo w 80% czasu trwania stażu (tj. min. 192 godziny), przystąpienia do testów/ankiet 

psychologicznych dotyczących wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, testów kompetencji przed i po 

zakończeniu stażu oraz ankiet ewaluacyjnych służących zbadaniu satysfakcji z odbytego stażu, pod 

rygorem skreślenia z listy Uczestników/czek, 

f. punktualność i  rzetelne przygotowywanie się do zadań realizowanych na stażu zgodnie z poleceniami 

Opiekuna stażu, 

g. uzupełnianie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do:  

podpisywanie list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów zużywalnych, referencji oraz 

zaświadczeń o ukończenia stażu oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora,  

a związanych z realizacją Projektu, 

h. niezwłoczne poinformowanie o nieobecności na stażu lub rezygnacji ze stażu, 

i. niezwłoczne informowanie o zmianach danych osobowych i kontaktowych, 

j. udostępnienie i przekazanie Organizatorowi, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, 

danych dotyczących statusu na  rynku pracy oraz informacji na  temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji, a w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy, 

k. przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ oraz regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania 

stażu,  

4. Uczestnik/czka oświadcza, że został/a poinformowany/na, iż projekt „PracticalMED activity- wysokiej 

jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” jest  współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

      i akceptuje jego  postanowienia. 

6. Uczestnik/czka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na  

zdjęciach i nagraniach wideo dokumentujących przebieg stażu w ramach projektu „PracticalMED 

activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zgoda obejmuje 

m.in. takie formy publikacji jak: udostępnienie na  stronie internetowej Organizatora: www.umlub.pl 

oraz na  kanałach informacyjnych dotyczących projektu oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych projektu. Uczestnik/czka dopuszcza również możliwość przetwarzania 

swojego wizerunku poprzez kadrowanie. 

 

§ 4 

1. Staże będą realizowane na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Organizatorem projektu, 

Uczestnikiem projektu i  Pracodawcą przyjmującym na staż. 
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2. Warunkiem ukończenia szkolenia  jest  uczestnictwo w co najmniej  80% czasu realizacji stażu (tj. min. 

192 godziny) oraz przystąpienie do testów/ankiet o których mowa w § 3 pkt.3 ppkt. e. 

3. Środki za realizację stażu będzie wypłacane stażyście jedynie za godziny faktycznie przepracowane na 

stażu. 

4. Podstawą ustalenia nieobecności Uczestnika/czki jest  lista obecności stanowiąca integralną część 

dzienniczka stażu. 

5. Uczestnik/czka informuje Koordynatora projektu oraz Opiekuna stażu o planowanej nieobecności na 

stażu. Istnieje możliwość ustalenia terminu odrobienia nieobecności na stażu. 

6. Organizator ma prawo do wykreślenia Uczestnika/czki z listy w przypadku gdy ww. narusza 

postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, zawiadamiając o tym Uczestnika/czkę 

na piśmie. 

7. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w stażu, na  Uczestnika/czkę jest  możliwe nałożenie 

obowiązku zwrotu poniesionych kosztów przypadających na  Uczestnika/czkę Projektu, o ile koszty te 

nie zostaną uznane za kwalifikowane przez Instytucję Pośredniczącą – Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju - stronę umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 

 

§ 5 

1. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu rozpoczęcia realizacji stażu będzie niezwłocznie 

przekazana Uczestnikowi/czce w formie telefonicznej  lub pocztą elektroniczną. 

2. Osobami do kontaktów ze strony Organizatora jest  Koordynator Projektu, biuro projektu:  

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p., pok. 235, czynne pon.-pt. w godz. 7.15 – 15.15, 

 tel. (081) 448 52 94, e-mail: practicalmed@umlub.pl. 

3. Zmiana osoby do kontaktów nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy, a jedynie poinformowania 

Uczestnika/czki telefonicznie  lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 6 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia zakończenia realizacji wsparcia, jednak nie dłużej niż 

do dnia 31.10.2019 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie opracowanego na  podstawie założeń wniosku o dofinansowanie 

oraz przepisów prawa w tym zakresie, a także Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy.  

4. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 

 

 

 

   

Podpis Organizatora Projektu  Podpis Uczestnika/czki Projektu 

 


