
 

 
 

Projekt nr: POWR.03.05.00-00-Z011/18 
Tytuł projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Zadaniu 10 
 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA 
w Zadaniu 10 - Zarządzanie Uczelnią z wykorzystaniem Zespołów Projektowych w ramach Projektu 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” 
nr ........./Z011/2019/ Zad. 10 

 
zawarta w Lublinie, w dniu ................................... pomiędzy:  
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez Panią Ewę Abramek – Kanclerza, 
zwanym dalej Organizatorem 
 
a  
 
Panem/Panią ………………………………………………………………………..……………………………………………………………....,  
zamieszkałym/ą..........................................................................................................................................., 
będącym/ą pracownikiem/pracownicą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
PESEL ......................................................., 
zwanym/ą dalej Uczestnikiem/czką, 

 
§ 1 

 
1. Umowa Uczestnictwa określa zasady udziału Uczestnika/czki w Zadaniu 10 - Zarządzanie Uczelnią  

z wykorzystaniem Zespołów Projektowych, realizowanym w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja 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 3.5 Kompleksowe programy szkół 
wyższych, nr POWR.03.05.00-00-Z011/18-00. 

2. Uczestnik/czka oświadcza, że:  
2.1. Zapoznał/a się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Zadaniu 10 - Zarządzanie Uczelnią 

 z wykorzystaniem Zespołów Projektowych, realizowanego w ramach Projektu pt. Zintegrowany 
Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja  

i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 
2.2. Deklaruje uczestnictwo w Projekcie. 
2.3. Spełnia warunki rekrutacji i udziału w Projekcie. 
2.4. Dane zawarte przez niego/nią w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu  

i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej Umowy. 
2.5. Został/a pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą lub zatajenie prawdy. 
 

§ 2 
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1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w zad.10 udzieli Uczestnikowi/czce wsparcia, do którego został/a 
zakwalifikowany/a na etapie rekrutacji1: 
1.1. Szkolenie: Zarządzanie projektami – analiza dostępnych metodyk 
1.2. Szkolenie: Programy do zarządzania projektami  
1.3. Szkolenie: Project Menagement w oparciu o standardy zawarte w PMBoK 
1.4. Kurs jezykowy Project English  
1.5. Job shadowing - wyjazdy na wiodące uczelnie europejskie   
1.6. Wyjazdy na spotkania informacyjne dotyczące projektów dedykowanych sektorowi edukacji i ochrony 

zdrowia w Brukseli i Luxemburgu 
2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest odpowiedzialny za realizację wsparcia zaplanowanego  

w ramach Projektu w Zadaniu 10. 
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  
4. Zajęcia organizowane w ramach Zadania 10, co do zasady będą odbywać się w Lublinie, w oparciu  

o infrastrukturę, bazę dydaktyczną i kadrę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, za wyjątkiem szkoleń 
opisanych w § 2, pkt 1.3, 1.5, 1.6, które będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

5. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki oraz Organizatora określa szczegółowo Regulamin Rekrutacji  
i Uczestnictwa. 

1. Umowa uczestnictwa zawierana jest na czas trwania Projektu, tj. od dnia jej podpisania do 31.08.2023 r.  

z zastrzeżeniem obowiązku udostępnienia w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie danych oraz 
informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji. 

§ 3 
 

Do obowiązków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach realizacji niniejszej umowy należy: 
1. Umożliwienie korzystania z sal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyposażonych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne i dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
2. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. 
3. Poinformowanie Uczestników/czek o finansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Realizowanie Projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami. 
 

§4 
 

1. Uczestnik/czka podpisując niniejszą umowę zobowiązuje się do:  
1.1. Uczęszczania na zajęcia przewidziane w danym wsparciu. 
1.2. Poddania się badaniom ewaluacyjnym, ankietowym i innym, w szczególności prowadzonych przez 

podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju), Instytucji Zarządzającej (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję 
IZ dla POWER), Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

1.3. Przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, Regulaminu pracowni, laboratoriów i/lub sal, które przewidziane 
są jako miejsce odbywania się wszystkich działań projektowych. 

1.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie w formie pisemnej. 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma prawo wykreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników  
Projektu w przypadku, gdy Uczestnik/czka naruszy postanowienia Regulaminu Rekrutacji  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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i Uczestnictwa w Zadaniu 10 – Zarządzanie Uczelnią z wykorzystaniem Zespołów Projektowych w ramach 
Projektu pt. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja lub zasady 
współżycia społecznego, zawiadamiając o tym pisemnie na podany przez niego adres zamieszkania. Zwrot 
korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika/czkę adres zamieszkania traktowany będzie, jakby 
zawiadomienie zostało skutecznie doręczone. 

3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma prawo wykreślenia Uczestnika/czkę z listy Uczestników  
Projektu w przypadku, gdy Uczestnik/czka przestanie być pracownikiem Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie. 

 
§ 5 

 
Uczestnik/czka oświadcza, że został poinformowany, iż Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie - II edycja jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

§ 6 
 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu realizacji szkoleń/kursu przed planowanym dniem ich odbycia  
w przypadku wystąpienia poważnych problemów organizacyjnych i/lub technicznych, powodujących 
niemożliwość lub utrudnienie w zorganizowaniu zajęć.  

2. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia/kursu będzie niezwłocznie przekazana 
Uczestnikowi/czce w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną.  

3. Kontakt ze strony Organizatora: Dział Projektów, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p., pok. 242, czynne pon.-
pt. w godz. 7.15-15.15, tel. 081/  448 53 94, e- mail: agnieszka.stefaniuk@umlub.pl  

4. Zmiana osoby do kontaktów nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy, a jedynie poinformowania 
Uczestnika/czki telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 
§ 7 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa ogólnie obowiązującego  

w tym zakresie a także Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu Cywilnego. 
2. W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. 
3. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Podpis Organizatora Projektu Podpis Uczestnik/czki 

 
 

mailto:agnieszka.stefaniuk@umlub.pl

