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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa” 

POWR.05.03.00-00-0038/17 

 

zawarta w dniu ............................................ pomiędzy: 

Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 

10, reprezentowaną przez Prorektora ds. Organizacyjnych mgr Annę Skłucką, zwaną dalej „Uczelnią”,  

 

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

zamieszkałym/ą …………………………………………………………………………………………. 

zwanym/-ą dalej „Uczestnikiem Projektu” 

 

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w projekcie „UW MSC gwarantem nowych 

kompetencji absolwentów pielęgniarstwa”, realizowanym przez Uczelnię Warszawską im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3 Wysoka 

jakość kształcenia na kierunkach medycznych, zwanego dalej „Projektem”. 

 

§ 1 

Oświadczenia 

1. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie dostępnym w 

siedzibie Uczelni.  

2. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w Deklaracji 

Uczestnictwa nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego 

informowania Uczelni o każdej ich zmianie. 

3. Uczestnik Projektu potwierdza, że na dzień podpisania niniejszej Umowy spełnia warunki uczestnictwa w 

Projekcie określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.  

§ 2 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie. 
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2. Uczestnik Projektu podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

3. Ostateczne zobowiązanie do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez podpisanie niniejszej Umowy. 

4. Projekt przewiduje realizację następujących działań na rzecz studentów: 

a) test predyspozycji i indywidualnego rozwoju 

b) udział w programie stypendialnym, na warunkach określonych w § 4 

c) udział w zajęciach dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, na warunkach 

określonych w § 5 

d) udział w praktykach zawodowych, na warunkach określonych w § 6 

§ 3 

Prawa i obowiązki Uczelni 

1. Uczelnia zapewnia Uczestnikowi Projektu realizację i udział w elementach projektu wymienionych w § 2 

ust. 4.  

2. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat związanych z realizacją elementów projektu 

wymienionych w § 2 ust. 4 pkt b, c i d, o ile nie posiada środków finansowych na koncie projektowym (w 

takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie dokonany w momencie otrzymania środków). 

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika Projektu w przypadku 

wstrzymania finansowania Projektu ze środków UE z przyczyn niezależnych od Uczelni.  

 

§ 4 

Udział w programie stypendialnym 

1. Beneficjentami programu stypendialnego mogą być tylko uczestnicy projektu 

2. Do otrzymywania stypendium uprawnione jest nie więcej niż 50% uczestników projektu będących 

studentami na danym roku studiów, którzy w poprzednim roku otrzymali najlepsze wyniki w nauce.  

3. Ranking uczestników projektu, decydujący o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 2, sporządzany jest na 

dzień 15 października każdego roku.   

4. Wartość miesięcznego stypendium wynosić będzie 680 zł brutto miesięcznie/osobę.  

5. Stypendium wypłacane jest w danym roku akademickim od października do czerwca.  

6. Student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia.  
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§ 5 

Udział w zajęciach dodatkowych  

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału w zajęciach dodatkowych wykraczających poza 

standardowy program szkolenia.  

2. Zajęcia teoretyczne prowadzone są na terenie Uczelni. Zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie 

placówek medycznych.  

3. Uczestnicy projektu w trakcie trwania projektu biorą udział w następujących zajęciach dodatkowych, w 

wymiarze:  

a) Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej - zajęcia teoretyczne 30h, zajęcia praktyczne 30h 

b) Wykonywanie EKG w teorii i praktyce – zajęcia teoretyczne 30h, zajęcia praktyczne 30h 

c) Metody wykonywania ALS – zajęcia teoretyczne 30h, zajęcia praktyczne 30h 

 

§ 6 

Udział w praktykach zawodowych 

1. Uczestnicy projektu biorą udział w praktykach zawodowych w placówkach medycznych wskazanych 

przez Uczelnię.  

2. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wykonania badań 

lekarskich dopuszczających do udziału w praktykach oraz odbycia szkolenia zawodowego BHP. Powyższe 

finansuje Uczelnia.  

3. Praktyki zawodowe odbywają się w następującym wymiarze: 

a) dla studentów I roku studiów:  

- podstawy pielęgniarstwa - 80 godzin praktyki międzysemestralnej, 40 godzin praktyki wakacyjnej  

- podstawowa opieka zdrowotna - 200 godzin praktyki wakacyjnej 

b) dla studentów II roku studiów:  

- interna i pielęgniarstwo internistyczne - 80 godzin praktyki międzysemestralnej, 80 godzin praktyki 

wakacyjnej  

- chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - 80 godzin praktyki międzysemestralnej, 80 godzin praktyki 

wakacyjnej 

- położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - 40 godzin praktyki 

międzysemestralnej,  

- pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - 160 godzin praktyki wakacyjnej 
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c) dla studentów III roku studiów:  

- anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne - 40 godzin praktyki międzysemestralnej 

- psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - 40 godzin praktyki międzysemestralnej 

- neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin praktyki międzysemestralnej,  

- opieka paliatywna - 40 godzin praktyki międzysemestralnej  

- rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - 80 godzin praktyki międzysemestralnej, 

- geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - 80 godzin praktyki międzysemestralnej 

4. Uczestnicy, będący studentami, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 w ramach projektu realizować 

będą wyłącznie praktyki przewidziane dla II i III roku studiów.  

5. Udział w praktykach jest odpłatny. Stypendium z tego tytułu wypłacane będzie po zakończeniu roku 

studiów i zaliczeniu wszystkich przewidzianych dla danego roku praktyk. 

6. Stypendium z tytułu praktyk wypłacane uczestnikom projektu wynosi: 

a) praktyki dla I roku studiów - 1500 zł brutto/osobę 

b) praktyki dla II roku studiów - 2000 zł brutto/osobę  

c) praktyki dla III roku studiów - 1500 zł brutto/osobę 

7. Placówka medyczna,  w której odbywają się praktyki, poświadcza udział w nich danego studenta. 

Poświadczenia muszą obejmować ukończenie pełnego programu praktyk dla danego roku studiów.  

 

§ 7 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego 

złożenia w siedzibie Uczelni pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie z podaniem  

przyczyny rezygnacji. 

3. Uczestnik Projektu, który nie ukończył projektu lub stracił status osoby uprawnionej do udziału w 

projekcie, traci uprawnienia wynikające z udziału w projekcie.  

4. W przypadku, gdy uczestnik projektu z własnej winy zrezygnował z udziału w projekcie, nie ukończył 

projektu lub odmówił poddania się ewaluacji, Uczelnia ma prawo zobowiązać uczestnika projektu do zwrotu 

wszystkich środków wypłaconych mu w trakcie trwania projektu w ramach programu  stypendialnego i/lub 

udziału w praktykach zawodowych.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy zawarte w Ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

2. Interpretacja postanowień niniejszej umowy musi być zgodna z umową nr POWR.05.03.00-00-0038/17-

00 zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Uczelnią.  

3. Spory, które wynikną między stronami Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Uczelni. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia przez Uczestnika Projektu udziału w 

Projekcie. 

7. Uczelnia ma prawo do jednostronnego dokonania zmian w niniejszej umowie, w przypadku nałożenia na 

nią lub uczestników projektu, dodatkowych obowiązków przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję 

Zarządzającą właściwą dla działania 5.3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój    

 

 

.………………………….……………                                       .…………….…..…………………… 

 czytelny podpis Uczestnika Projektu       reprezentant Uczelni  

 


