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(nr umowy o dofinansowanie MNiSW/2019/392/DIR/KH                                                                Załącznik 2 do Regulaminu 

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE- wzór 

pt. „Szkoła Orłów” 

II NABÓR (uzupełniający) 

zawarta dnia ….…………………………………….. we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim (UWr) z siedzibą we Wrocławiu (50-135)  pl. Uniwersytecki 1, reprezentowanym przez  prof. 

dr hab. Gabrielę Buglę- Płoskońską, Prorektor ds. nauczania, działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora UWr z dnia 

..................................... 2020 roku (nr .................................................), 

zwanym dalej Realizatorem Projektu 

a 

Panem/Panią ………………………………………………………………….……………….…………………………………… 

zamieszkałym(łą) w ………………………………………………………… przy ………………………………..…………… 

PESEL (o ile dotyczy) ……………………………………………………………… (nr paszportu w przypadku braku numeru PESEL 

………………………………………………...), 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem Projektu 

zwani dalej łącznie „Stronami” 

Słownik pojęć 

1. Projekt – projekt pt. „Szkoła Orłów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2.  Realizator Projektu – Uniwersytet Wrocławski. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu -nie posiada wyższego wykształcenia, jest  studentem/tką II roku studiów 

pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osiągającym/ą bardzo dobre wyniki w nauce na 

pierwszym roku studiów i złożył/a formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem do Projektu. 

4. Tutor–nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim wspierający studenta w ciągu całego 

cyklu kształcenia w wymiarze 100 godzin. 

5. Kierownik Projektu–osoba powołana przez Kierownika Biura Projektów Zagranicznych do zarządzania projektem. 

6.  Biuro Projektu – Biuro Projektów Zagranicznych  UWr , ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław, 

7. Stypendium – świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi/uczestniczce projektu na zasadach i w wysokości 

określonej regulaminem rekrutacji w projekcie o charakterze koncepcyjnym „ Szkoła Orłów”. 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

Niniejsza Umowa realizowana jest w ramach projektu „Szkoła Orłów”, który jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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§ 2 

Zasady udziału w Projekcie 

 

1. W celu uczestniczenia w projekcie należy spełniać wymogi ujęte w definicji Uczestnika oraz podpisać 

Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz pozostałe dokumenty wymagane w ramach projektu, a określone 

regulaminem rekrutacji w projekcie o charakterze koncepcyjnym „ Szkoła Orłów”. 

2. Aby Kandydat/ka mógł/a zostać Uczestnikiem/czką Projektu w ramach II naboru po pierwszym roku studiów 

wymagane jest:  

a) Uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce na podstawie średniej arytmetycznej ocen,   

b) Kandydat/ka jest studentem/tką II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

c) Student/ka nie posiada wyższego wykształcenia. 

3. Aby Uczestnik Projektu mógł kontynuować udział w Projekcie po drugim roku studiów wymagane jest łączne 

spełnienie poniższych warunków:  

a) Uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce,   

b) rozpoczęcie  projektu  badawczo-dydaktycznego  pod  opieką  Tutora. Wymagania dotyczące tego projektu 

określi Tutor.  

c) podjęcie działania lub działań o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym (np.  aktywność  w  kołach  

naukowych,  organizacjach  studenckich,  Samorządzie  Studenckim, udział  w  konferencjach,  sympozjach,  

sesjach  naukowych, publikacje, udział w konkursach/festiwalach) potwierdzone zaświadczeniem. Przy  ocenie 

spełnienia tego warunku brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. 

d) przygotowanie sprawozdania z realizowanych działań o charakterze naukowo-badawczym i uzyskanie pozytywnej 

opinii Tutora w zakresie postępów w realizacji projektu badawczego. 

4. Udział studenta w projekcie powinien zakończyć się przygotowaniem publikacji mającej walor naukowy po 

trzecim roku studiów. Szczegółowe warunki publikacji będą określone z uwzględnieniem postanowień 

regulaminu projektu oraz wytycznych właściwego Ministerstwa.  

 

 

§ 3  

Prawa i obowiązki Realizatora Projektu 

 

1. Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

a) wypłaty Uczestnikowi Projektu terminowo stypendium przez maksymalnie 9 miesięcy w danym roku 

akademickim, a maksymalnie 18 miesięcy, łącznego okresu pobierania stypendium w kwocie 1370,70 zł brutto 

miesięcznie.  Stypendium wypłacane jest od roku akademickiego 2020/2021 o ile Realizator ma na to środki na 

koncie projektu. Wypłata stypendiów jest uzależniona od rozpoczęcia zajęć z tutorem. 

a) wyznaczenia Uczestnikowi Projektu Tutora. W ramach uczestnictwa w Projekcie opieka Tutora przysługuje 

Uczestnikowi Projektu w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. 

2. Realizator Projektu, na wniosek Kierownika Projektu, ma prawo wstrzymać Uczestnikowi Projektu wypłatę 

stypendium od kolejnego miesiąca w przypadku, gdy Uczestnik Projektu narusza Regulamin w projekcie  

o charakterze koncepcyjnym „ Szkoła Orłów” lub innych właściwych przepisów wewnętrznych obowiązujących  

u Realizatora Projektu lub do zapisów niniejszej Umowy . 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian warunków uczestnictwa w Projekcie  

w przypadku takiej konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu, zmiany w przepisach prawa lub 

zmiany warunków realizacji Projektu. 

4. Wsparcie stypendialne jest wypłacane zgodnie z zasadami przyjętymi u Realizatora Projektu, w transzach 

miesięcznych, przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Projektu nr: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..w Banku 

………………………………………………………………………  
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5. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostarczenie podpisanej przez Uczestnika Projektu niniejszej Umowy do 

Biura Projektu. W przypadku opóźnienia w przekazaniu niniejszej Umowy wypłata stypendium może ulec 

opóźnieniu. 

6.  Kwota stypendium, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu ulegnie zmniejszeniu o wysokość składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku 

wystąpienia obowiązku ich zapłaty, w tym w szczególności w przypadku zmiany w czasie trwania niniejszej 

Umowy statusu prawnego (ubezpieczeniowego) Uczestnika Projektu, wpływającego na wysokość wypłaty 

stypendium. Powyższe postanowienie dotyczy również stypendium już wypłaconego, w szczególności jeżeli 

wskutek zmiany przepisów prawnych ich wysokość zostanie skorygowana i zwrócona właściwej instytucji 

finansującej.  

7. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku: 

a) rozwiązania przez Instytucję Pośredniczącą umowy o dofinansowanie Projektu; 

b) wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem 

środków na realizację Projektu. 

8. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku rozwiązania przez 

MNiSW umowy o dofinansowanie Projektu lub wstrzymania finansowania i uprawniony jest do zaprzestania 

wypłaty stypendium począwszy od miesiąca, w którym doszło do rozwiązania niniejszej Umowy  

o dofinansowanie lub wstrzymano finansowanie. 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a) otrzymywania stypendium przez okres maksymalnie 18 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie, 

b) otrzymywania wsparcia Tutora w wymiarze 100 godzin dydaktycznych przez okres maksymalnie 18 miesięcy 

pobierania stypendium, 

c) otrzymania Zaświadczenia o Uczestnictwie w Projekcie, 

d) otrzymania materiałów dydaktycznych do realizacji projektu badawczego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu,  

2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania wszystkich dokumentów związanych z realizowanym 

projektem, w tym: 

a) Oświadczenia uczestnika projektu, 

b) Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

c) List obecności na spotkaniach z Tutorem. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się także do wykonania zobowiązań nakładanych na niego w związku z realizacją 

Projektu: 

a) terminowego realizowania celów i założeń Projektu, w szczególności zrealizowania projektu badawczego pod 

opieką Tutora. Wymagania dotyczące tego projektu określi Tutor, 

b) terminowego realizowania pozostałych zadań wyznaczonych przez Tutora, 

c) podjęcia  działania lub  działań o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym, 

d) sprawozdawania Tutorowi na bieżąco postępów w realizacji projektu badawczego  

w terminach wskazanych przez Tutora i uzyskania jego pozytywnej opinii na sprawozdaniu na koniec każdego 

roku akademickiego, 

e) uczestniczenia w spotkaniach z Tutorem, w terminach uzgodnionych przez obie strony, w wymiarze nie 

mniejszym niż 25 godzin dydaktycznych w każdym semestrze; 

f) współpracy przy ewaluacji Projektu. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Realizatora Projektu o zmianie jego danych 

osobowych zawartych w niniejszej Umowie.           

                                                                                           § 5 

Rozwiązanie umowy 
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1. Wstrzymanie finansowania wskazanego w § 3 ust. 1 lit a) nie zwalnia Uczestnika Projektu z realizacji obowiązków 

ujętych w niniejszej Umowie i nie uprawnia Uczestnika Projektu do rozwiązania Umowy. 

2. Realizator Projektu może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 

 

a) informacje podane przez Uczestnika Projektu w formularzu zgłoszeniowym do Projektu okażą się niezgodne  

z prawdą,  

b) rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu z MNiSW, 

c) Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wskazanych w niniejszej Umowie.  

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przetwarzane w zakresie danych zawartych w dostarczonych 

dokumentach w celu realizacji Projektu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 

24 maja 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik  do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Realizatora 

Projektu. Strony poddają niniejszą Umowę jurysdykcji sądów polskich i prawu polskiemu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu w projekcie o 

charakterze koncepcyjnym „ Szkoła Orłów”, oraz przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Uczestnika 

Projektu i dwóch dla Realizatora Projektu. 

 

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

(Podpis osoby/osób upoważnionych                                                                                          (Podpis Uczestnika Projektu) 

do reprezentacji Realizatora Projektu) 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie Uczestnika Projektu 

Załącznik nr 2  do Umowy- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania(początek) 

 


