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Umowa z Uczestnikiem/czką 
Nr …....……/…….…. 

 
o udział w Projekcie „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Zawarta w dniu …………........................……. w Warszawie pomiędzy: 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………….……………..zwanym w dalszej części 

„Realizatorem Projektu”,  

a 

Panią/ Panem …............................................................…….., PESEL………..................................… 

zam. ……............................................................................................................................................ 

zwaną/‐ym w dalszej części „Uczestnikiem/czką Projektu” , 

 

zwanymi dalej „Stronami”  

 

§ 1 

1. Realizator Projektu oświadcza, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego 

Uczestnik/czka został/a zakwalifikowany/a do udziału w Kursie: 

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

2. Kurs realizowany jest w ramach Projektu pn. „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. 

3. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, iż spełnia wszystkie kryteria rekrutacyjne, o których mowa 

Regulaminie podnoszenia kwalifikacji pracowników WUM. 

 

§ 2 

1. Udział w Kursie ma charakter nieodpłatny.  

2. W przypadku nieukończenia Kursu przez Uczestnika/czkę Projektu w wyniku: samodzielnej 

rezygnacji z Kursu, skreślenia przez Realizatora Projektu z listy Uczestników/czek Projektu                    

w związku z uchylaniem się od obowiązków, Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a                     

do zwrotu kosztów Kursu poniesionych w związku z jego udziałem w projekcie w kwocie nie 

wyższej niż pełny koszt udziału w kursie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia dokumentacji projektowej podczas kursu tj. listy 

obecności, listy odbioru zaświadczeń, itp. 

 

§ 3 

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest zapoznać się z przepisami wewnętrznymi Realizatora 

Projektu, które dostępne są na stronie internetowej: www.wumaid.wum.edu.pl 
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§ 4 

1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do każdorazowego pisemnego zawiadomienia 

Realizatora Projektu o zmianie swojego miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie Realizatora Projektu. W przypadku 

zaniechania tego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres                                       

do korespondencji uważa się za doręczoną. 

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy wewnętrzne obowiązujące u Realizatora Projektu oraz inne właściwe 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

3. Wszelkie spory wynikłe z treści lub stosowania niniejszej umowy Strony będą starały się 

rozstrzygnąć polubownie w terminie 1 miesiąca od daty ich zaistnienia, a w przypadku braku 

takiej możliwości spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Realizatora 

Projektu. 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Realizatora 

projektu, jeden dla Uczestnika. 

 

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

       UCZESTNIK/CZKA PROJEKTU                                      REALIZATOR PROJEKTU  

 


