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Załącznik 16 Umowa uczestnictwa 
 

UMOWA UCZESTNICTWA nr …………… 

 

w Projekcie WND-POWR.03.01.00-00-S060/17 „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla 
studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
 

 

zwanym dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu 

a 

 

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi - Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, reprezentowanym przez: 

- prof. dr hab.n.farm. Pawła Szymańskiego – Prodziekana Wydz. Farmaceutycznego ds. Dydaktyki 

- mgr Małgorzatę Ochman – Kwestora UM, zwanym w dalszej części umowy Realizatorem Projektu. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie działań przewidzianych w 

projekcie WND-POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe 

dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”, zwanym w dalszej części umowy 

Projektem.  

2. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2018 r. - 31.12.2019 r. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że spełnia kryteria uczestnictwa w Projekcie zgodnie  

z §2 Regulaminu Projektu (Załącznik nr 1 do Umowy) i wyraża dobrowolnie chęć uczestnictwa  

w działaniach realizowanych w ramach Projektu. 

4. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na uczestnictwo w 360-godzinnym (tj. 9 tygodniowym) 

płatnym stażu zawodowym u Stażodawcy:   

na stanowisku/w dziale:  .................................................................................................................... 

w okresie:  .......................................................................................................................................... 

w wymiarze: 40h/tydzień. 

zawarta w Łodzi w dniu  

Pomiędzy  

legitymującym/ą się 

dowodem osobistym 

 

numerem PESEL  
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5. Staż będzie realizowany zgodnie z Programem stażu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

Uczestnictwo w stażu nie zwalnia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z udziału w obowiązkowych 

zajęciach dydaktycznych i obligatoryjnych praktykach zawodowych w ramach programu studiów. 

 

§ 2 

Realizator Projektu zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi następującego wsparcia w projekcie: 

1. Dla osób zakwalifikowanych na staż w ramach Projektu – zapewnienia organizacji miejsca 

stażowego na okres 9 tygodni, tj. 360 godzin (w wymiarze 40 godzin/tydzień) i zapewnienia 

Opiekuna Stażu; 

2. Pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW/OC zawodowej na czas realizacji stażu, kosztów badań 

lekarskich oraz refundacji w zależności od rodzaju odbywanego stażu kosztów dojazdu, komunikacji 

miejskiej i kosztów zakwaterowania na zasadach i do wysokości przewidzianej w §3 Regulaminu 

Projektu. Refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania nastąpi każdorazowo po przedłożeniu 

kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków, a 

w przypadku braku środków na koncie bankowym projektu, ww. koszty zostaną zrefundowane 

niezwłocznie po otrzymaniu transzy dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej; 

3. Wypłacenia stypendium stażowego po spełnieniu warunków jego uzyskania na zasadach i do 

wysokości przewidzianej w §3 Regulaminu Projektu na numer rachunku bankowego Uczestnika/ki: 
 

 ............................................................................................................................................................ 

Wypłata stypendium stażowego nastąpi z dołu w terminie  35 dni roboczych od dostarczenia do 

Biura Projektu oryginału listy obecności za poprzedni miesiąc stażu. Ewentualne opóźnienie  

w wypłacie stypendium stażowego z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu, tj. np. 

opóźnienie w przekazaniu transzy dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, nie może 

stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niniejszej Umowy i żądania odsetek za opóźnienie  

w płatności. Uczestnikowi/ce nie przysługuje stypendium stażowe za czas choroby ani jakakolwiek 

inna forma świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego; 

4. Odprowadzenia do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne naliczonych od stypendium stażowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5. Nadzoru nad właściwym przebiegiem stażu; 

6. Wydania Uczestnikowi/ce zaświadczenia potwierdzającego odbycie stażu w ramach Projektu. 

§ 3 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

1. Zapoznania się z Regulaminem Projektu precyzującym zasady rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie; 

2. Dostarczenia do Biura Projektu wszystkich niezbędnych dokumentów określonych  

w ww. Regulaminie niezbędnych na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie; 

3. Przestrzegania postanowień ww. Regulaminu, Umowy uczestnictwa oraz Wytycznych 

Programowych obowiązujących w Nowej Perspektywie Finansowej UE 2014-2020 (dostępne pod 

adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/); 

4. Przestrzegania harmonogramu realizacji wsparcia w projekcie, w tym w szczególności 

przestrzegania terminów ustalonych spotkań w Biurze Projektu i/lub w siedzibie Stażodawcy, 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
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terminów dostarczania dokumentów związanych z realizacją stażu i udziałem w projekcie (zgodnie z 

Regulaminem Projektu) oraz terminów i godzin realizacji stażu; 

5. Niezwłocznego poinformowania Biura Projektu w przypadku niemożności pojawienia się na 

umówione spotkanie rekrutacyjne/sprawozdawcze z przedstawicielem Realizatora Projektu/ 

Stażodawcą (co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem spotkania); 

6. Zrealizowania płatnego stażu w wymiarze 360 godzin w zakresie i czasie zgodnym z Programem 

stażu stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy; 

7. Punktualnego uczęszczania na staż zawodowy od pierwszego dnia jego trwania oraz sumiennego 

wypełniania obowiązków wynikających z realizacji stażu z dbałością o interes Stażodawcy oraz  

z poszanowaniem mienia stanowiącego własność Stażodawcy; 

8. Stosowania się do poleceń Opiekuna/ki stażu; 

9. Przestrzegania ustalonego czasu pracy na stażu, przepisów i zasad obowiązujących pracowników 

zatrudnionych u Stażodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i innych, jeżeli obowiązują; 

10. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu (Załącznik nr 3 do 

Umowy); 

11. Udostępnienia Realizatorowi Projektu wszystkich danych niezbędnych do realizacji Projektu celem 

wprowadzenia ich do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (Załącznik nr 4 

Kwestionariusz danych uczestnika otrzymującego wsparcie w projekcie) oraz danych niezbędnych 

do ubezpieczenia społecznego w trakcie stażu (Załącznik nr 8 Oświadczenie do celów 

rozliczeniowo/ubezpieczeniowych oraz Załącznik nr 9 ZUS ZUA) w terminie do 2 dni roboczych od 

dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

12. Wypełniania miesięcznych list obecności Uczestnika/ki stażu oraz przedkładania ich Koordynatorowi 

ds. Staży w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca. Oryginał miesięcznej listy 

obecności Uczestnika/ki stażu będzie stanowić podstawę wypłaty stypendium stażowego za dany 

miesiąc. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów stypendium stażowe zostanie 

wypłacone w następnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku odbycia stażu w niepełnej liczbie 

godzin w miesiącu, stypendium stażowe zostanie wypłacone w wysokości odpowiadającej 

przepracowanej liczbie godzin w danym miesiącu. W przypadku choroby Uczestnika/ki obowiązuje 

konieczność zgłoszenia tego faktu Stażodawcy drogą mailową oraz złożenia w Biurze Projektu u 

Koordynatora ds. Staży kopii (skanu) zwolnienia lekarskiego najpóźniej w pierwszym dniu trwania 

choroby oraz dostarczenie oryginału zwolnienia lekarskiego Koordynatorowi ds. Staży najpóźniej w 

1 dniu roboczym po zakończeniu trwania zwolnienia. Uczestnik/ka jest zobowiązany/a do 

odrobienia nieobecności na stażu odpowiednio do czasu trwania choroby (wydłużenie stażu o 

liczbę dni zwolnienia lekarskiego). Uczestnikowi/ce nie przysługuje stypendium stażowe za czas 

choroby; 

13. Informowania Opiekuna/ki stażu o ewentualnej nieobecności na stażu i jej przyczynie najpóźniej w 

pierwszym dniu jej trwania; 

14. Wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej realizacji 

projektu (w trakcie trwania projektu oraz do 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia); w tym: 

a.  Wypełnienia pre-testu i dostarczenia go do Koordynatora ds. Staży w terminie 5 dni 

roboczych od rozpoczęcia stażu 
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b. Wypełnienia post-testu i ankiety ewaluacyjnej i dostarczenia go do Koordynatora ds. Staży 

w terminie 5 dni roboczych od zakończenia stażu 

15. Niezwłocznego informowania Realizatora o zmianie danych osobowych lub kontaktowych; 

16. Niezwłocznego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić działania  

w projekcie; 

17. Systematycznego sprawdzania informacji o projekcie na stronie internetowej http://umed.pl/  oraz 

skrzynce pocztowej pod adresem e-mail podanym przez Uczestnika/Uczestniczkę  

w Kwestionariuszu danych Uczestnika otrzymującego wsparcie w projekcie (Załącznik nr 10 do 

Regulaminu Projektu). Wiadomości od Realizatora Projektu będą otrzymywane z adresu e-mail  

employfarm@umed.lodz.pl; 

18. Poszanowania mienia Realizatora Projektu. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie wyłącznie z powodów 

losowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia z wyjaśnieniem okoliczności i przedłożeniu 

Realizatorowi Projektu dokumentacji potwierdzającej wypadek losowy uniemożliwiający 

kontynuację udziału w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy Uczestników/czek Projektu  

(z przyczyn występujących po stronie Uczestnika/czki Projektu) lub w momencie, gdy dokumentacja 

potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Realizatora Projektu, wówczas 

Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu 

odpowiednio do zakresu otrzymanego wsparcia tj. zwrotu kosztów przypadających na jednego 

Uczestnika/kę Projektu proporcjonalnie do otrzymanego wsparcia (koszty ubezpieczenia NNW/OC 

zawodowej, koszty badań lekarskich, koszty dojazdu i zakwaterowania, a także ew. koszty 

nienależnie wypłaconego stypendium stażowego) według kwoty wynikającej z Regulaminu 

Projektu. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej i na Realizatorze Projektu spoczywa obowiązek ich prawidłowego wydatkowania 

zgodnie z Wytycznymi Programowymi 2014-2020. 

3. Uczestnik Projektu w ciągu 7 dni od złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa  

w Projekcie (z przyczyn występujących po stronie Uczestnika) lub skreślenia z listy Uczestników 

Projektu (z przyczyn występujących po stronie Uczestnika) otrzyma wezwanie do zapłaty, do 

uregulowania w terminie 30 dni. 

4. Zmiana niniejszej Umowy oraz załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać  

w drodze polubownych negocjacji. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 

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

8. Załączniki, o których mowa w niniejszej Umowie, stanowią integralną część Umowy. 

http://umed.pl/
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9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z póź. zm.) i rozporządzenia 

MGiP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunkach odbywania stażu oraz 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz. 1912 z póź. zm.). 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Program stażu 

2. Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

3. Kwestionariusz danych uczestnika otrzymującego wsparcie w projekcie 

4. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie 

5. Formularz wyboru miejsca stażowego 

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania 

7. Oświadczenie do celów rozliczeniowo/ubezpieczeniowych 

8. ZUS ZUA 

9. Regulamin Projektu 

 
 
 
 
Uczestnik/czka Projektu     …………………………………………………………..  
    
 
 
 

Realizator Projektu     ………………………………………………………… 


