
 
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną 

uczelnią z kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”  

nr POWR.03.05.00-00-A080/20 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

w ramach projektu „Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią z 

kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z 

niepełnosprawnościami” nr POWR.03.05.00-00-A080/20 

 

zawarta w dniu….………………………. w Płocku pomiędzy: 

Akademią Mazowiecką w Płocku, pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, zwaną dalej Uczelnią, 

reprezentowaną przez: Pana prof. dr hab. Macieja Słodkiego, Rektora Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

a 

………………………………………………………………...…………PESEL……………….. , 

w zwaną/ym dalej Uczestnikiem. 

 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – oznacza projekt „Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią 

z kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób  

z niepełnosprawnościami” nr POWR.03.05.00-00-A080/20, współfinansowany ze 

środków UE w ramach POWER, 

2. Wsparcie - Udział w szkoleniach zaplanowanych dla uczestników, zgodnie ze 

zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

3. Umowa - Umowa uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w Projekcie. 

2. Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi, który został zakwalifikowany do udziału w 

Projekcie oraz podpisał Umowę. 

3. Uczestnik otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Umowie. 

4. Wsparcie udzielane jest w okresie trwania projektu. 

 

 

 



 
§ 2 

WARUNKI PODSTAWOWE I OŚWIADCZENIA STRON 

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby zakwalifikowane do projektu na podstawie 

złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1.01.2021r. do 30.06.2023r. 

3. Uczelnia oświadcza, iż jest realizatorem Projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej 

umowy. Uczelnia na realizację Projektu otrzymała dofinansowanie na warunkach 

szczegółowo określonych w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

4. Uczelnia oświadcza, iż Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

5. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z postanowień niniejszej umowy. 

6. Uczestnik oświadcza, iż spełnia warunki uczestnictwa w projekcie oraz akceptuje zapisy 

niniejszej umowy. 

7. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są 

prawdziwe i aktualne. Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie informować Uczelnię  

o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

8. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za podanie 

fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń na podstawie, których został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

9. Projekt realizowany będzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Uczelnię. 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu. 

10. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia zostaną przedstawione 

uczestnikom przez Uczelnię. 

11. 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 Uczelnię o każdorazowej zmianie 

swego adresu e-mail. Strony podają następujące adresy e-mailowe do korespondencji: 

– Uczelnia: fundusze@mazowiecka.edu.pl 

– Uczestnik: …………………………………… 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA 

Uczestnik jest zobowiązany do: 

1) Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach. 

2) Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach przez złożenie 

podpisu na listach obecności. 



 
3) Wypełniania ankiet,   testów   i   innych   zalecanych   ze   względu   na   konieczność 

monitorowania rezultatów Projektu; 

4) Bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w Projekcie 

5) Niezwłocznego poinformowania Uczelni o niemożności uczestnictwa w zaplanowanych 

zajęciach. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie 

do 7 dni od momentu ich wystąpienia.  

 

 

§ 4 

PRAWA UCZESTNIKA 

Uczestnik ma prawo do:  

1) Nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które zostanie zakwalifikowany. 

2) Wglądu i aktualizacji swoich danych. 

3) Uczestnik ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę przed rozpoczęciem udziału  

w zajęciach. 

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA I PRAWA UCZELNI 

1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w zajęciach 

określonych we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji form wsparcia. 

3. Uczelnia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku: 

1) niewywiązania się przez Uczestnika ze zobowiązań określonych w § 3 niniejszej 

umowy. 

2) wstrzymania dofinansowania projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej umowy i nie wnoszą 

do niej zastrzeżeń. 

3. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone 

na osoby trzecie. 

4. Dokumentem nadrzędnym nad Umową jest Regulamin. 



 
5. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla Beneficjenta. 

6. W razie braku możliwości kontaktu Stron formą wskazaną w § 2 pkt 14 niniejszej umowy, 

korespondencja będzie przesyłana na adresy Stron, podane w komparycji. W przypadku 

nieodebrania korespondencji wysłanej pod w/w adres, będzie ona uznawana za 

doręczoną z upływem ostatniego dnia, w którym mogła zostać odebrana. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

 

 

……………………………………  …………………………………………………. 

podpis Uczestnika                                              podpis osoby upoważnionej ze strony Uczelni 

 

 

 

 

 


