
UMOWA nr………../ POWR.05.02.00-00-0095/16
na wsparcie w ramach projektu 

„Kursy doskonalące dla ratowników medycznych”
POWR.05.04.00-00-0095/16 

zawarta w Lublinie w dniu ……………………. pomiędzy:
Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” w Lublinie, 
ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, NIP 946-18-40-518, reprezentowanym przez:
Mariana Króla - Przewodniczącego Zarządu Regionu
Marka Wątorskiego – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Regionu 
zwanym dalej „Realizator projektu”
a
Imię nazwisko: …………………………………………………………

PESEL: …………………………………………………………………..
zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”.

§ 1

1. Umowa  dotyczy  udzielenia  wsparcia  „Uczestnikowi  projektu”  przez  „Realizatora
projektu”  
w  ramach  projektu  „Kursy  doskonalące  dla  ratowników  medycznych” 
nr  POWR.05.04.00-00-0095/16  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Wiedza  Edukacja  Rozwój,  Oś priorytetowa  V.:  Wsparcie  dla  obszaru  zdrowia;
Działanie  5.4:  Kompetencje  zawodowe  i  kwalifikacje  kadr  medycznych
finansowanego  ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego

2. Zakres wsparcia projektowego zgodnie z Regulaminem Projektu obejmuje:
a) Udział w szkoleniu:
„KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH”
b) Obligatoryjny  udział  w  egzaminie  zewnętrznym potwierdzającym  efekty

kształcenia  zakończony  wydaniem  certyfikatu  w  celu  formalnego  potwierdzenia
kwalifikacji

§ 2

Realizator projektu zobowiązuje się:
1. Udzielić Uczestnikowi projektu wsparcia określonego w §1 niniejszej umowy.
2. Zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe niezbędne do realizacji wsparcia.
3. Zapewnić niezbędny materiały szkoleniowe(długopis, notatnik)
4. Zapewnić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 
5. Zapewnić wyżywienie w postaci obiadu (cześć praktyczna)
6. Zapewnić wyżywienie w postaci obiadu i kolacji (cześć teoretyczna – wyjazdowa)
7. Zapewnić noclegi w przypadku szkoleń wyjazdowych
8. Zapewnić  Uczestnikowi  projektu  zwrot  kosztów  dojazdu  w  wysokości  określonej

przez Realizatora projektu na konto bankowe wskazane przez Uczestnika projektu w
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oświadczeniu  zgodnie  
z Regulaminem.

9. W ramach projektu zewnętrzy ośrodek egzaminacyjny przeprowadzi egzamin 
potwierdzający efekty kształcenia zakończony wydaniem certyfikatu w celu 
formalnego potwierdzenia kwalifikacji.

§ 3

Uczestnik projektu oświadcza, że:
1.  Deklaruje  udział  w projekcie  „Kursy  doskonalące dla  ratowników medycznych”  i

spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
2. Zapoznał  się  z  Regulaminem  Projektu  „Kursy  doskonalące  dla  ratowników

medycznych”.

§ 4

Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
1. Podpisania i złożenia kompletnej dokumentacji związanej z udziałem w projekcie, o

której  mowa  
w Regulaminie Projektu.

2. Regularnego  i  punktualnego  uczestnictwa  we  wszystkich  zajęciach  (w  tym
uczestnictwa  
w  co  najmniej  80%  zajęć  szkoleniowych),  potwierdzonego  podpisem  na  liście
obecności.

3. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i innych dokumentów związanych z
prawidłową realizacją projektu.

4. Wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych.
5. Stosowania zaleceń osoby prowadzącej zajęcia, w których uczestniczy.
6. Przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.
7. Niezwłocznego informowania Realizatora projektu, o każdej zmianie swoich danych

kontaktowych oraz statusu wynikającego z kryteriów rekrutacji.
8. Zwrotu  kosztów wsparcia  w  wysokości  2 461,25  zł  w  przypadku  nieuzasadnionej

rezygnacji  
w trakcie trwania szkoleń lub nieprzystąpienia do egzaminu zewnętrznego.

§ 5

1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik kursu zobowiązany jest do
złożenia  oświadczenia  o  rezygnacji  na  7  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem
szkolenia.

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi kursu
dalsze  uczestnictwo  w  kursie,  zobowiązany  jest  do  złożenia  rezygnacji  wraz  z
uzasadnieniem.  Rezygnację  należy  dostarczyć  w  formie  pisemnej  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych  od  zaistnienia  okoliczności  uniemożliwiających  kontynuację
szkolenia.

§ 6
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Uczestnik  kursu  wyraża  zgodę  na  wykorzystanie  przez  Realizatora  projektu  danych
osobowych Uczestnika kursu na potrzeby związane z prawidłową realizacją projektu i jego
monitoringiem.

§ 7

1. Wsparcie,  o  którym  mowa  w  §1  niniejszej  Umowy,  będzie  udzielane  w  okresie
realizacji Projektu, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2019 r.

2. Działania, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, będą realizowane w miejscach i
terminach ustalonych przez Realizatora projektu.

3. Harmonogram poszczególnych rodzajów zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi nie
później  
niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 8

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

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  będą  załatwiane  przez  strony
polubownie.  
W  razie  niemożności  polubownego  rozwiązania  sporu,  organem  rozstrzygającym
będzie sąd właściwy dla Realizatora projektu.

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

……………………………………….
……………………………………………….

        (Uczestnik kursu)     (Realizator projektu)

Projekt „Kursy doskonalące dla ratowników medycznych”
jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


