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Załącznik nr 2 do REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W STUDIACH PODYPLOMOWYCH
UMOWA O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W RAMACH PROJEKTU Lubie(n) programować
zawarta w dniu ……………… pomiędzy:
Gmina Lubień będącą Partnerem Projektu z siedzibą w 32-433 Lubień 50, NIP 6812053834, REGON 000537740,
w imieniu której jednostką realizującą projekt jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu z siedzibą w 32-433
Lubień 50, reprezentowaną przez Zofię Gruszkowską – Dyrektora GZOS w Lubniu zwaną w dalszej części umowy
„Partnerem Projektu”
a
Panem/Panią ...................................................... PESEL .......................................
zam. ................................................................................................................................................................................
zwanym dalej "Uczestnikiem/-czką Projektu":
§1
Przedmiotem umowy jest finansowanie przez Partnera Projektu studiów podyplomowych Uczestnikowi/-czce
Projektu na kierunku: ................................................................................................................................ specjalności
……………………………………………………………… w terminie od .............................r. do .........................................
w ……………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa organizatora studiów podyplomowych)
§2
1. Kwota finansowania kosztów studiów podyplomowych wynosi .............., … zł (słownie złotych:
..............................)
2. Partner Projektu zobowiązuje się do przekazania kwoty wymienionej w § 2 pkt. 1 bezpośrednio na konto
organizatora studiów podyplomowych.
§3
Uczestnik/-czka projektu zobowiązuje się do:
1. Podjęcia nauki w zakresie, terminie i u organizatora studiów zgodnie z § 1.
2. Regularnego uczestnictwa w studiach, systematycznego realizowania programu studiów podyplomowych
i przestrzegania regulaminu obowiązującego u organizatora studiów podyplomowych.
3. Pokrycia innych kosztów związanych z kontynuacją studiów podyplomowych m.in. dojazdów na zajęcia,
zakwaterowania i wyżywienia.
4. Przedstawienia Partnerowi Projektu zaświadczenia o zaliczeniu semestru i kontynuowaniu studiów na
kolejnym semestrze.
5. Niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w terminach odbywania studiów.
6. Przedstawienia Partnerowi Projektu, na każdorazowe wezwanie zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego
kontynuowanie nauki.
7. Ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania dyplomu przed terminem zakończenia realizacji projektu.
8. Przedstawienia Partnerowi Projektu zaświadczenia, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego
ukończenie studiów do dnia ...........................
9. Zwrotu całości przekazanej kwoty dofinansowania w przypadku nieukończenia lub przerwania nauki z winy
Uczestnika/-czki Projektu lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1.

1.

§4
Partner Projektu może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodu:
a. przerwania studiów podyplomowych przed ich ukończeniem,
b. usunięcia ze studiów podyplomowych przed ich zakończeniem lub ich przerwania, względnie nie
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przystąpienia do egzaminów i nie ukończenia studiów z winy słuchacza,
c. istotnego naruszenia przez Uczestnika/-czkę Projektu postanowień Umowy,
d. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji studiów podyplomowych,
e. podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Partnera Projektu z przyczyn określonych w ust.1, Uczestnik/czka zobowiązany będzie do zwrotu Partnerowi poniesionych kosztów związanych z zawartą Umową w
terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie
adres zamieszkania.
3. Partner Projektu może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w § 3, ust. 9, w indywidualnych
uzasadnionych przypadkach, jeżeli niedotrzymanie warunków umowy tj. nieukończenia lub przerwanie nauki
nie nastąpiło z winy Uczestnika/-czki Projektu.
4. Uczestnik/-czka zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających
wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 4 ust.3.
§5
Partner Projektu zastrzega sobie prawo do:
a. monitoringu przebiegu studiów poprzez wzywanie do dostarczenia przez Uczestnika/-czkę Projektu
zaświadczeń potwierdzających kontynuowanie nauki.
b. żądania harmonogramu zajęć kontynuowanych studiów podyplomowych.
c. natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości wykonywania jej
postanowień przez Uczestnika/-czkę Projektu.
§6
1. W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie również przepisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
nauczycieli w studiach podyplomowych w projekcie Lubie(n) programować.
2. W sprawach nie objętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Partnera Projektu.
§7
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z którego 1 egzemplarz otrzymuje Partner Projektu,
1 egzemplarz Uczestnik/-czka Projektu.

...................................................
Partner Projektu

.............................................................
Uczestnik/-czka Projektu
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