
 

 

UMOWA KURSOWA 

 

do projektu ,, Trzecia Misja Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Priorytet:          III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie:         3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

zawarta w dniu …………………... w Legnicy pomiędzy: 

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 

5A, 59-220 Legnica, posiadającą numer NIP: 691-19-94-675, Regon: 390624793 

reprezentowaną  przez: 

 

Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz  

zwaną dalej „Organizatorem”, 

a  

Panem/ią: ………………………………………………..  

zam.: ………………………….., ul. …………………….. 

Legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ……………PESEL……………………….. 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w kursie pn. ”Trzecia Misja 

Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”, zwanym dalej „kursem”, zgodnie z Regulaminem  kursu 

oraz Harmonogramem zajęć udostępnionymi Uczestnikom najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć w sposób określony w § 2 ust 2, w ramach Projektu „Trzecia Misja 

Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zwanego dalej „Projektem”.  

2. Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W ramach Projektu przewidziano realizację następujących modułów: 

a. Moduł dla młodzieży – obejmujący Trening integracji społecznej - liczba osób 

objętych wsparciem 30 osób w grupach 5 osobowych, 45 h/gr, Zajęcia terenowe – 

20h/gr, 1 gr=2os./15 gr, Warsztat z arteterapii – 30 UP, 60h/gr, 1 gr=10 os/3 gr. 

3. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć  w minimum 80% zajęć przewidzianych  

w harmonogramie. Planowany czas realizacji kursów: 01.03.2019 r. do 31.01.2021 r. 

 

 

 

 



 

§ 2 

Prawa i obowiązki Organizatora kursu 

1. Organizator kursu zobowiązuje się: 

1) przeprowadzić kurs z najwyższą starannością, zgodnie z programem oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

2) zapewnić kadrę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację 

programu zajęć; 

3) po zakończeniu kursu, wydać Uczestnikom dyplom jego ukończenia. 

2. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz regulamin kursu zostaną podane na stronie 

internetowej Uczelni  oraz w Biurze Projektu: PWSZ im. Witelona w Legnicy,  

ul. Sejmowa 5A Budynek C, II piętro pokój 218.  

3. W wyjątkowych przypadkach z przyczyn obiektywnych lub niezależnych  

od Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. 

 

§3 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

szkoleniowych, przy czym warunkiem pozytywnego zakończenia kursu i uzyskania 

dyplomu jest spełnienie warunków wynikających z niniejszej Umowy, 

2. W celu pozytywnego ukończenia kursu i uzyskania dyplomu Uczestnik zobowiązuje 

się do: 

1) uczestnictwa w co najmniej 80% łącznej liczby zajęć, akceptując terminy 

i miejsca, które wyznaczy Organizator,  

2)    potwierdzania obecności na zajęciach, 

3) stawiania się w miejscu wyznaczonym na zajęcia w stanie umożliwiającym ich 

prawidłowe odbywanie. Organizator ma prawo usunąć z zajęć osobę, której 

zachowanie uniemożliwia kontynuację zajęć. 
 

§4 

1. W przypadku opuszczenia większej liczby godzin kursu niż określona w § 3 ust. 2 

Organizator skreśla Uczestnika z listy osób uczestniczących w projekcie. 

2. Uczestnik może zostać skreślony w przypadku naruszenia postanowień niniejszej 

Umowy. Skreślenia dokonuje Kierownik Projektu. 

3. Udział w kursie ma charakter nieodpłatny i jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia danych niezbędnych do realizacji 

projektu oraz do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych (w momencie rozpoczęcia kursu, 

zakończenia kursu). 

5. Uczestnik akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na 

oświadczeniu o zgodzie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 

6. Rok po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik  udostępni swoje  dane dotyczące 

statusu na rynku pracy Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). 

7. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 5A, 59-220 Legnica, e-mail: 

pwsz@pwsz.legnica.edu.pl. 

8. Dane będą przetwarzane w celach realizacji umowy, rozliczeń księgowo-

podatkowych, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie przedmiotowej umowy, 

spełnienie obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów rachunkowo-
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podatkowych oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora 

danych, jak dochodzenie ewentualnych roszczeń i prowadzenie działań promocyjnych. 

10. Podanie danych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy.. 

11. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez 

okres wymagany właściwymi przepisami prawa (jak przepisy rachunkowo-

podatkowe). 

12. W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podwykonawcy 

administratora w tym instytucja zarządzająca (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). 

13. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej 

osobie przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym 

wobec przetwarzania służącego celom marketingowych, prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej w postaci aneksu, z wyłączeniem zmian: 

1) Regulaminu kursu, 

2) Harmonogramu realizacji kursu -  terminów zajęć oraz praktyk.  

 

§ 6 

 

1. Wszelkie spory Strony poddają pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby 

Organizatora kursu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

         Organizator                                                                          Uczestnik 

 

 

 

 


