
 
                

 
Projekt nr: POWR.03.05.00-00-Z011/18-00 

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 dla Zadań 1-7 

 
    
 

UMOWA UCZESTNICTWA 
w Zadaniach 1-7 w ramach projektu 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” 
 

nr ....../Z011/2020/Nr zadania 
 
zawarta w Lublinie, w dniu ................................... pomiędzy:  
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez ……………………………………………………….., 
zwanym dalej Organizatorem 
a  
Panem/Panią ………………………………………………………………………..…………………………………………………………....,  
zamieszkałym/ą.........................................................................................................................................., 
będącym/ą studentem/ką semestru: pierwszego/ drugiego/ trzeciego/ czwartego/ piątego/ szóstego/ 
siódmego/ ósmego/ dziewiątego/ dziesiątego/ jedenastego/ dwunastego* 

studiów: pierwszego stopnia/ drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich* 
kierunku: farmacji/ analityki medycznej/ dietetyki/ fizjoterapii/ pielęgniarstwa/ położnictwa/ 

ratownictwa medycznego/ kosmetologii/ lekarskiego/ lekarsko-dentystycznego , 
PESEL ......................................................., 
zwanym/ą dalej Uczestnikiem/czką, 

 
§ 1 

1. Umowa Uczestnictwa określa zasady udziału Uczestnika/czki w Zadaniu ….. (nr i nazwa zadania) 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:  
a) zapoznał/a się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Zadaniach 1-7 w ramach 

projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” 
 i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,  

b) deklaruje uczestnictwo w Projekcie, 
c) spełnia warunki rekrutacji i udziału w Projekcie, 
d) dane zawarte przez niego/nią w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu 

i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej Umowy, 
e)  został/a pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą lub zatajenie prawdy. 
 

§ 2 
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie udziela wsparcia mającego na celu podniesienie kwalifikacji 

zawodowych oraz kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych, poprzez dodatkowe, 
wykraczające poza program studiów – szkolenia, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne oraz 

                                                           
 niepotrzebne usunąć  
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dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej zgodnie z zapisami umowy  
o dofinansowanie Projektu oraz Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa. 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest odpowiedzialny za organizację zajęć zaplanowanych  
w ramach Projektu w Zadaniach 1-7. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  
4. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w Zadaniu, do którego został/a 

zakwalifikowany/a na etapie rekrutacji.  
5. Zajęcia organizowane w ramach wybranego Zadania co do zasady będą odbywać się w Lublinie w 

oparciu o infrastrukturę, bazę dydaktyczną i kadrę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za 
wyjątkiem wyjazdów szkoleniowych, wizyt studyjnych i warsztatów wyjazdowych, które będą 
odbywać się w miejscu wskazanym przez Organizatora. W szczególnych sytuacjach Uniwersytet 
Medyczny dopuszcza prowadzenie zajęć w formie zdalnej.  

6. „Forma zdalna” oznacza, że wizerunek uczestnika będzie dostępny innym uczestnikom i 
prowadzącemu w czasie rzeczywistym oraz będzie utrwalany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i dowodowych w celu dochodzenia i obrony przed 
roszczeniami. Utrwalony wizerunek będzie przechowywany w zasobach teleinformatycznych 
Uniwersytetu i zabezpieczony zgodnie z przepisami prawa,  w szczególności zgodnie z art. 5 RODO. 
Dostęp do nagrań będą miały wyłącznie osoby i podmioty posiadające stosowne upoważnienie lub 
prawo dostępu do tych danych. Nagranie może także zostać przekazane instytucji nadzorującej i 
finansującej realizację Projektu, w ramach którego zawierana jest niniejsza umowa. 

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

8. Umowa uczestnictwa jest zawierana na czas trwania Projektu, tj. do 31.08.2023 r. z zastrzeżeniem 
obowiązku udostępnienia w ciągu 4 tygodni oraz 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie 
danych dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat kontynuowania 
kształcenia. 

 
§ 3 

Do obowiązków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach realizacji niniejszej umowy należy: 
1. W przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej umożliwienie korzystania z sal i laboratoriów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W przypadku zajęć zdalnych zapewni 
nowoczesne materiały dydaktyczne (dostosowane do formy zajęć), możliwość aktywnego udziału w 
zajęciach dla każdego uczestnika,  dostosowanie prowadzenia zajęć dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

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:  

a) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, niezwłocznie poinformuje 
o tym fakcie Uniwersytet Medyczny w Lublinie w formie pisemnej, 

b) zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów przypadających na Uczestnika/czkę, jeśli 
Uczestnik/czka odstąpi od umowy, o ile koszty te zostaną uznane za niekwalifikowane przez 
Instytucję Pośredniczącą, 

c) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, Regulaminu pracowni, laboratoriów 
i/lub sal, które przewidziane są jako miejsce odbywania się wszystkich działań projektowych w 
formie stacjonarnej. 

d) zobowiązuje się do poddania się badaniom ewaluacyjnym, ankietowym i innym, w szczególności 
prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej (Narodowe 
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Centrum Badań i Rozwoju), Instytucji Zarządzającej (minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego pełniący funkcję IZ dla POWER), Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma prawo wykreślenia Uczestnika/czkę z listy Uczestników  
w projekcie w przypadku, gdy Uczestnik/czka naruszy postanowienia Regulaminu Rekrutacji  
i Uczestnictwa w Zadaniach 1-7 w ramach projektu „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. 

 
§ 5 

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

§ 6 
1. Osobą do kontaktów ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest: Specjalista ds. organizacji 

wsparcia – Wioletta Lipka, e-mail: wioletta.lipka@umlub.pl, biuro projektu: Al. Racławickie 1,  
20-059 Lublin, II p., pok. 235, czynne pon.- pt. w godz. 815 –1515, tel. (081) 448-52-97. 

2. 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 zapisy Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w Zadaniach 1-7 w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie - II edycja” opracowanego na podstawie założeń wniosku o dofinansowanie 
oraz przepisów 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 Uczestnika/czki 
 


