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Nr albumu studenta ......................... 

 

UMOWA  Nr 4.1.1/244/09/…. 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” 

W WYśSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ 

I ZARZ ĄDZANIA W WARSZAWIE 

 
 

 
zwana dalej „Umową” , zawarta w dniu ……..........………… r. w Warszawie, pomiędzy: 
1. WyŜszą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie (WSISiZ, przy 

ul. Newelskiej 6, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych 
pod nr 87, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez Rektora  
dr. hab. inŜ. Macieja Krawczaka, 

a 
2. Panią/Panem ..............................................................................................................................,  

legitymującą/cym się dowodem osobistym (paszportem) nr......................................................., 
nr ewidencyjny PESEL ..............................................................................................................., 
podającą/cym adres do korespondencji......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... . 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

 
§ 1 

Uczelnia informuje a Uczestnik Projektu przyjmuje do wiadomości, Ŝe Projekt ,,WSISiZ dla 
gospodarki opartej na wiedzy (GOW)” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, 
działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. 
 

§ 2 
1. W ramach niniejszej umowy Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) uruchomienia w ramach realizacji Projektu nowego kierunku studiów „grafika” o 
specjalności „Technologie multimedialne”, organizacji spotkań panelowych z 
pracodawcami oraz staŜy u pracodawców, 

2) realizacji dodatkowych zajęć z matematyki dla Uczestników Projektu, 
3) zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i minimum kadrowego, niezbędnego 

do realizacji w/w zadań, 
4) wyposaŜenia ze środków Projektu dwóch laboratoriów komputerowych i udostępnienia ich 

Uczestnikom nieodpłatnie. 
2. WyŜej wymienione zadania będą organizowane w okresie od 1września 2009 r. do 31 sierpnia 

2013 r. 
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§ 3 
W ramach niniejszej umowy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania ankiet 
ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, 
 

§ 4 
Uczestnik Projektu ma prawo do udziału w zajęciach na podstawie regulaminu studiów WSISiZ, 
korzystania ze spotkań panelowych z pracodawcami. 
 

§ 5 
1. Uczestnik Projektu oświadcza, Ŝe zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz w 

celu udokumentowania spełnienia wymogów formalnych złoŜył w Uczelni następujące 
dokumenty: 
1) kwestionariusz Uczestnika Projektu zgodnie z bazą PEFS 2007, 
2) deklarację Uczestnika Projektu, 
3) oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Uczestnik Projektu przyjmuje do wiadomości, Ŝe złoŜone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 6 
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie lub nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy, 
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złoŜenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w 
Projekcie na formularzu dostarczonym przez Uczelnię 
W razie niedopełnienia w/w formalności oraz rezygnacji ze studiów, co jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w Projekcie, bez uzasadnionej przyczyny, Uczestnik projektu zobowiązany jest 
do pokrycia kosztów swojego udziału w Projekcie. 
 

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy umowy o dofinansowanie 
projektu UDA-POKL.04.01.01-00-244/09-00. 
 

§ 9 
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą załatwiane przez strony polubownie. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
Uczelnia        Uczestnik Projektu 

 


