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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów  
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”, 

nr WND-POWR.03.01.00-00-K385/16-01 
 
 

W dniu __________________ roku w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy:  

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,  
NIP 777-00-06-350, REGON: 000001293  

zwanym dalej Uczelnią, realizującą projekt „ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji 
studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”, nr projektu WND-POWR.03.01.00-00-
K385/16-01, reprezentowanym przez prof. UAM dr hab. Marka Wisłę na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora z dnia 1 grudnia 2016 roku , a  
 

Panem/Panią _______________________________________________________ 

PESEL              _______________________________________________________ 

Zamieszkałym/ą _____________________________________________________ 

legitymującą się dowodem osobistym ____________________________________ 

zwanym dalej Uczestnikiem,  zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:  
 

§1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w projekcie „ReadyToWork - projekt 
doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM”, zwanym 
w dalszej treści umowy Projektem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
§2. 

Warunki podstawowe i oświadczenia stron.  
1. Uczelnia oświadcza, iż jest realizatorem Projektu, o którym mowa w §1. ust.1 niniejszej 

umowy. Uczelnia na realizację Projektu otrzymała dofinansowanie na warunkach szczegółowo 
określonych w Umowie o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.  

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 września 2019 roku.  
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3. Uczelnia oświadcza, iż Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Projekcie spełniając 
kryteria dostępu i przechodząc obowiązujące w projekcie postępowanie rekrutacyjne.  

4. Udział Uczestnika w Projekcie jest dobrowolny.  
5. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe 

i aktualne.  
6. 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.  

7. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, mających wpływ na jego 
kwalifikowalność, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu kosztów dofinansowania w wysokości 
przypadającej na jego udział w Projekcie oraz wszelkich kosztów w tym szkód, jakie wyniknęły 
z tytułu lub w związku z podaniem nieprawdziwych danych.  

8. Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie informować Uczelnię o wszelkich zmianach danych 
zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.  

9. Podstawową obowiązującą formą komunikowania się Stron w trakcie realizacji niniejszej 
umowy jest poczta elektroniczna.  

10. 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:  

a. Uczelnia:  ReadyToWork@wmi.amu.edu.pl  
b. Uczestnik: _____________________________ 

11. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz z 
przepisów wewnętrznych Uczelni, jak również postanowień niniejszej umowy oraz 
obowiązującego w dniu podpisania umowy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i 
Informatyki UAM” (zwanym dalej Regulaminem) umieszczonym na stronie 
https://readytowork.wmi.amu.edu.pl/dla-uczestnikow/. 

12. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, spełnia warunki uczestnictwa w nim 
określone oraz akceptuje wszystkie jego zapisy.  

13. Projekt realizowany będzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Uczelnię. Uczelnia 
zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

14. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia przedstawiane są przez Uczelnię.  
15. Uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne prawo Uczelni 

do rozpowszechniania jego wizerunku jako Uczestnika. Nastąpi to w formie wielokrotnego 
wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem jako Uczestnika, w szczególności poprzez publikację 
na stronach internetowych uczelni, projektu, portalach społecznościowych itp. Zgoda jest 
ważna także w razie rozwiązania niniejszej umowy.  

 

https://readytowork.wmi.amu.edu.pl/dla-uczestnikow/
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§3 
Okres obowiązywania umowy  
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia wypełnienia przez 

Uczestnika zobowiązań wynikających z §4 i §5 Regulaminu. 
2. Umowa automatycznie wygasa w dniu zakończenia projektu, tj.  30 września 2019 lub z datą 

ukończenia przez Uczestnika studiów tego stopnia (I lub II), na których studiował w dniu 
zawarcia umowy. 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuacji realizacji Projektu w przypadku 
niedającej się usunąć przeszkody w realizacji umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej 
podstawę jego finansowania.  

4. Uczelnia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku:  

• niedopełnienia przez Uczestnika warunków niniejszej umowy,  

• niewywiązania się przez Uczestnika ze zobowiązań określonych w  §4 i §5 Regulaminu,  

• wstrzymania dofinansowania projektu, o którym mowa w ust.2. 
5. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy przed upływem określonego w ust.1 

terminu, w sytuacji opisanej w §6 ust. 2 Regulaminu.  
 

§4 
Postanowienia końcowe 
1. Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej umowy i nie wnoszą do 

niej zastrzeżeń.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
3. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową Strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczelni.  
4. Zmiana niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika oraz 

jeden dla Uczelni.  
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 
 
__________________________  

         Kierownik Projektu 
___________________________  

                  Uczestnik 

 


