
 1  

     Załącznik nr 2 do umowy nr 8/SP-EFS/ZZP-07/14/1/1874/188 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W STUDIACH POMOSTOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 

PROJEKTU „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW 

POMOSTOWYCH” WSPÓŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W 

RAMACH DZIAŁANIA 2.3 PODDZIAŁANIA 2.3.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

 

dla kierunku – pielęgniarstwo 

 

 

zawarta w dniu 30.04.2014 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

 

Uczelnię Państwową Wyższą Szkoła Zawodową im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu zwaną dalej, „Wykonawcą”,  

 

na postawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Zdrowia  z dnia 16 października 2009 r. 

 

 

 

a 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania) 

 

 

PESEL:……………………………… ……………………………… 

 

zwaną/zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”, 

 

a wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

 

 



 2  

§ 1. 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Projekcie – oznacza  to projekt „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w 

ramach studiów pomostowych”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu II Działania 2.3, 

Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określony we wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu, zewidencjonowany w Krajowym Systemie 

Informatycznym pod numerem: POKL.02.03.02-00-005/08-02; 

2) Studiach pomostowych – oznacza to studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo, 

przeznaczone dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 

liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie 

pielęgniarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 

prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo 

dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, 

kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770);   

3) Kosztach kształcenia i kosztach obsługi administracyjnej Uczestnika projektu – 

oznacza to koszty związane z kształceniem na Studiach pomostowych obejmujące w  

szczególności: czesne za semestr, opłaty za procedury dotyczące egzaminu 

dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe, opłaty związane z przerwą wakacyjną, 

opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej oraz opłaty związane z 

obsługą administracyjną Uczestnika projektu (koszty związane z częścią zadań 

dotyczących zarządzania Projektem); 

4) Wykonawcy – oznacza to uczelnię, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), prowadzącą Studia 

pomostowe w ramach Projektu;   

5) Uczestniku projektu – oznacza to pielęgniarkę oraz pielęgniarza w rozumieniu ustawy  

dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z 

późn. zm.), bezpośrednio korzystających z pomocy finansowej w ramach Projektu, 

legitymujących się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na ich zakwalifikowanie 

do odpowiedniej ścieżki kształcenia na Studiach pomostowych, posiadających 

obywatelstwo państwa polskiego, lub posiadających wyłącznie obywatelstwo państwa 

obcego (niezależnie, czy jest to państwo członkowskie UE, czy państwo trzecie).    

W przypadku studenta, który jest obywatelem państwa polskiego niezbędnym wymogiem 

do jego udziału w studiach pomostowych w ramach Projektu jest fakt, aby był on 

faktycznie zatrudniony, bez względu na rodzaj zawartej przez niego umowy (np. umowa 

o pracę, umowa cywilnoprawna). Nie jest wymagane posiadanie prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki i faktyczne jego wykonywanie.  

W przypadku studenta, który jest obywatelem państwa obcego niezbędnym wymogiem do 

jego udziału w studiach pomostowych w ramach Projektu jest to, aby cudzoziemiec 

posiadał ważne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie RP oraz faktycznie 

wykonywał ten zawód na terenie RP.  

Dodatkowe wyjaśnienie: 

Uczestnikiem projektu nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała 

status osoby zatrudnionej. 

Uczestnikiem projektu może być także wolontariusz, ale pod warunkiem, że nie jest osobą 

bezrobotną.  

6) Umowie o dofinansowaniu studiów pomostowych – oznacza to umowę o udzielenie 

zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
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zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zawartą pomiędzy Wykonawcą a 

Ministrem Zdrowia o dofinansowanie Studiów pomostowych realizowanych w ramach 

Projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów 

pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia 

osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 

Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.   

 

§ 2. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa Stron niniejszej 

umowy w realizacji Studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo w ramach Projektu. 

 

§ 3. 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 

1) poinformowania Uczestnika projektu, przed rozpoczęciem kształcenia na Studiach 

pomostowych, iż Studia pomostowe są realizowane w ramach Projektu, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego;  

2) realizacji Studiów pomostowych rozpoczynających się w roku 2014 na rzecz Uczestnika 

projektu na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz Umową o dofinansowanie studiów pomostowych;  

3) posiadania przez okres realizacji Studiów pomostowych w ramach projektu uprawnień 

koniecznych do realizacji Studiów pomostowych, w tym ważnej akredytacji Ministra 

Zdrowia potwierdzającej spełnianie standardów kształcenia, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa; 

4) ustalenia programu kształcenia, zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz 

przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego Studia pomostowe, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

5) prowadzenia i przechowywania list obecności Uczestników projektu na zajęciach 

praktycznych i teoretycznych;   

6) niepobierania od Uczestnika projektu jakichkolwiek opłat związanych z kształceniem na 

Studiach pomostowych przez cały okres realizacji Studiów pomostowych w 

szczególności: opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym 

seminarium dyplomowe, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za zajęcia z 

języków obcych i technologii informacyjnej, bądź innej opłaty związanej z usługą 

edukacyjną, bez względu na określoną przez Wykonawcę nazwę tej opłaty; 

7) niepobierania od Uczestnika projektu opłat za wydanie dokumentów dotyczących 

przebiegu studiów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  

(Dz. U. Nr 201, poz. 1188) w wysokości wyższej niż wskazana w powyższym 

rozporządzeniu;  

8) przekazywania Uczestnikowi projektu, materiałów informacyjno-promocyjnych 

otrzymywanych od Zamawiającego (np. ulotki, pakiety startowe, broszury,) oraz 

materiałów ewaluacyjnych (np. ankiety), służących promocji i ewaluacji Projektu. 

2. W przypadku pobrania przez Wykonawcę opłat od Uczestnika projektu, o których mowa  

w ust. 1 pkt 6, przed zawarciem Umowy o dofinansowaniu studiów pomostowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu całości tych środków Uczestnikowi projektu, zgodnie 

z zobowiązaniem wynikającym z Oświadczenia Wykonawcy o opłatach związanych z 

przyjęciem na studia pomostowe oraz kosztami kształcenia, złożonym na rzecz 

Zamawiającego. 
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§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania polityk i zasad wspólnotowych (w tym: polityki 

równych szans i koncepcji zrównoważonego rozwoju), w szczególności Wykonawca w trakcie 

realizacji Studiów pomostowych w ramach Projektu jest zobowiązany podjąć odpowiednie kroki 

w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji wśród Uczestników projektu ze względu na płeć, 

rasę, pochodzenie, religię, światopogląd, wiek, niepełnosprawność.  

 

§ 5. 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się w szczególności do: 

1)  złożenia u Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy oświadczenia Uczestnika 

projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, oraz niezwłocznego 

informowania Wykonawcy o każdej zmianie tych danych. Złożenie powyższego 

oświadczenia jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Studiach pomostowych 

realizowanych w ramach Projektu; 

2) udostępnienia swoich danych osobowych do przetwarzania, zgodnie z zakresem danych 

osobowych uczestników projektu przedstawionym przez Wykonawcę oraz aktualizacji 

tych danych; 

3)   zwrotu środków finansowych na rzecz Wykonawcy przeznaczonych na kształcenie 

Uczestnika projektu, w przypadku rezygnacji z dalszego kształcenia na Studiach 

pomostowych realizowanych w ramach Projektu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

od Wykonawcy informacji o niekwalifikowalności wydatków poniesionych na jego 

dotychczasowe kształcenie;  

4) zwrotu środków finansowych na rzecz Wykonawcy przeznaczonych na kształcenie 

Uczestnika projektu, w przypadku nie ukończenia Studiów pomostowych realizowanych 

w ramach Projektu (tj. nie przystąpienia do egzaminu kończącego Studia pomostowe lub 

nie uzyskania dyplomu z wynikiem pozytywnym), w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

od Wykonawcy informacji o niekwalifikowalności wydatków poniesionych na jego 

dotychczasowe kształcenie;  

5) przestrzegania zasad i procedur dotyczących udziału w Studiach pomostowych  

realizowanych w ramach Projektu, określonych w wewnętrznych przepisach 

obowiązujących u Wykonawcy;  

6)  ukończenia Studiów pomostowych (tj. uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu 

dyplomowego), w terminie określonym w wewnętrznych przepisach obowiązujących u 

Wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.;  

7) współpracy z Wykonawcą i innymi podmiotami realizującymi Projekt w zakresie 

promocji i ewaluacji Projektu (np. uczestniczenia w wywiadach, badaniach 

ewaluacyjnych, wypełniania ankiet).  

2.  Przepisu ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się do Uczestnika projektu, który z uzasadnionych 

powodów (np. stan zdrowia) zrezygnował z kształcenia na Studiach pomostowych lub ich nie 

ukończył.  

 

§ 6. 

Każda ze Stron może rozwiązać umowę przez oświadczenie jednej ze Stron bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

1) skreślenia Uczestnika projektu z listy studentów; 

2) złożenia przez Uczestnika projektu pisemnej rezygnacji ze Studiów pomostowych 

realizowanych w ramach Projektu; 

3) utraty uprawnień przez Wykonawcę, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt  3; 

4) gdy Wykonawca zawiesił swoją działalność, 

5) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
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6) gdy zostanie wszczęte przeciw Wykonawcy postępowanie egzekucyjne uniemożliwiające 

dalsze wykonywanie przez Wykonawcę postanowień zawartych w Umowie o 

dofinansowanie studiów pomostowych, w szczególności prowadzenie przez Wykonawcę 

Studiów pomostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami 

powyższej umowy; 

7) niewywiązywania się przez Strony z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 7. 

Strony niniejszej umowy dołożą wszelkich starań, zmierzających do osiągnięcia celu Projektu, 

jakim jest ukończenie przez Uczestnika projektu Studiów pomostowych (tj. uzyskania 

pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego) i zwiększenia motywacji przez Uczestnika 

projektu do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej.  

 

§ 8. 

Niniejsza umowa wygasa z dniem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego  

przez Uczestnika projektu na kierunku pielęgniarstwo. 

 

§ 9. 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11. 

Spory wynikające z niniejszej umowy, w przypadku niemożliwości ich polubownego załatwienia 

będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12. 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika 

projektu, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.   

 

§ 13.   

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Strony.  

 

 

WYKONAWCA       UCZESTNIK PROJEKTU 

  

 


