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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku” 

POWR.05.05.00-00-0027/18 

zawarta w dniu ............................................ pomiędzy: 

 

Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, 15-875 

Białystok, reprezentowaną przez Rektora- prof. dr hab. n med. Lecha Chyczewskiego, zwaną dalej  

„Uczelnią”, a  

...................................................................................... 

zamieszkałym/-ą……………………………………………………………………………………………… 

zwanym/-ą dalej „Uczestnikiem Projektu” 

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w projekcie „ Program Rozwojowy 

Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku” realizowanym  przez  Wyższą Szkołę Medyczną w 

partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.5 Rozwój usług 

pielęgniarskich , zwanego dalej „Projektem”. 

 

§ 1 Oświadczenia 

1. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie 

dostępnym w  siedzibie Uczelni oraz na stronie internetowej www.wsmed.edu.pl   

2.  Uczestnik  Projektu  potwierdza,  że  dane  osobowe  oraz  informacje  podane  przez  niego 

W Deklaracji  Uczestnictwa nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się 

do bezzwłocznego informowania Uczelni o każdej ich zmianie. 

3. Uczestnik Projektu potwierdza, że na dzień podpisania niniejszej Umowy spełnia warunki 

uczestnictwa w  Projekcie określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.  

§ 2 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. 

Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie. 

2 

Projekt „Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Uczestnik Projektu podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w  celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

3. Ostateczne zobowiązanie do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez podpisanie niniejszej 

Umowy. 

4. Projekt przewiduje realizację następujących działań na rzecz studentów: 

a) Uczelniany Program Stypendialny 

b) udział w zajęciach dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia 

c) udział w praktykach zawodowych zgodnie  z wymogami Europejskiej Ramy Jakości Kształcenia i 

Staży 

d) udział w praktykach zawodowych ponadprogramowych zgodnie  z wymogami Europejskiej Ramy 

Jakości Kształcenia i Staży 

e) wyjazd studyjny  

f) Program Rozwoju Absolwenta.  

§ 3 

Prawa i obowiązki Uczelni 
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1. Uczelnia zapewnia Uczestnikowi Projektu realizację i udział w elementach projektu wymienionych 

w § 2 ust. 4.  

2. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat związanych z realizacją elementów pro 

jektu wymienionych w § 2 ust. 4 , o ile nie posiada środków finansowych na koncie projektowym (w  

takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie dokonany w momencie otrzymania środków). 

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika Projektu w przypadku 

wstrzymania finansowania Projektu ze środków UE z przyczyn niezależnych od Uczelni.  

§ 4 

Udział w programie stypendialnym 

1. Beneficjentami programu stypendialnego mogą być tylko uczestnicy projektu 

2.  Do  otrzymywania  stypendium  uprawnione  jest  nie  więcej  niż  75%  uczestników  projektu  

będących  studentami na danym roku studiów, którzy w poprzednim roku otrzymali najlepsze wyniki 

w nauce. Liczba osób objętych Uczelnianym Programem Stypendialnym będzie wynikała z zapisów 

Wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 5.5. Rozwój 

usług pielęgniarskich. 

3. Ranking uczestników projektu, decydujący o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 2, sporządzany 

jest na dzień 15 października każdego roku.   

4. Wartość miesięcznego stypendium wynosić będzie 800 zł brutto miesięcznie/osobę.  

5. Stypendium wypłacane jest w danym roku akademickim od października do czerwca.  

6. Student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia.  

§ 5 

Udział w zajęciach dodatkowych 

1.  Uczestnicy  projektu  zobowiązani  są  do  udziału  w  zajęciach  dodatkowych  wykraczających  

poza standardowy program szkolenia.  

2. Zajęcia teoretyczne  prowadzone  są na terenie  Uczelni. Zajęcia praktyczne  prowadzone są na  

terenie placówek medycznych.  

3. Uczestnicy projektu w trakcie trwania projektu biorą udział w następujących zajęciach 

dodatkowych, w  wymiarze:  

a) umiejętności interpersonalne w praktyce pielęgniarskiej: 

- 20 h – zajęcia teoretyczne 

- 30 h- komunikacja interpersonalna z pacjentem wirtualnym 

b) edukacja w cukrzycy- 20 h 

c) opieka pielęgniarska nad chorym z przewlekłymi ranami- 40 h 

d) opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą nowotworową- 40 h 

e) opieka pielęgniarska nad pacjentem kardiologicznym- 30 h 

§ 6 

Udział w praktykach zawodowych 

1. Uczestnicy projektu biorą udział w praktykach zawodowych (programowych jak i 

ponadprogramowych) w placówkach medycznych wskazanych przez Uczelnię.  

2. Program Praktyk zawodowych realizowany jest zgodnie ze Standardem Kształcenia na kierunku 

Pielęgniarstwo. 

3. Udział w praktykach jest odpłatny. Stypendium z tego tytułu wypłacane będzie po zakończeniu 

roku studiów i zaliczeniu wszystkich przewidzianych dla danego roku praktyk. Stypendium z tytułu 

praktyk wypłacane uczestnikom projektu przeliczane będzie po każdym roku akademickim na 

podstawie aktualnego wykazu studentów.  

4.  Placówka  medyczna,    w  której  odbywają  się  praktyki,  poświadcza  udział  w  nich  danego  

studenta. Poświadczenia muszą obejmować ukończenie pełnego programu praktyk dla danego roku 

studiów.  

5. Celem praktyk ponadprogramowych jest podniesienie kompetencji studentów z zakresu POZ lub 

opieki nad starszym pacjentem w aspektach zdrowia i choroby lub opieki nad pacjentem 

onkologicznym. Uczestnik projektu wybiera jedną spośród trzech realizację praktyki 

ponadprogramowej w liczbie 160 h w zakresie: POZ lub opieki geriatrycznej lub opieki onkologicznej. 
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6. Program opracowany zostanie wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej.  

 

§ 7 

Wyjazd studyjny  

1. 65 uczestników projektu będzie miało możliwość wyjazdu do Zakładu opieki długoterminowej 

o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym oparty o system warsztatów związanych z 

funkcjonowaniem jednostki. W 2019 roku przewidziany jest udział 29 uczestników projektu,w 

2020 i 2021 po 18 uczestników projektu. 

                                                                               § 8 

Program Rozwoju Absolwenta 

1. Uczestnik projektu korzystający z Uczelnianego Programu Stypendialnego jest zobowiązany 

do przystąpienie do Programu Rozwoju Absolwenta. 

2. W ramach Programu Rozwoju Absolwenta przewidziane jest następujące wsparcie: 

a) realizacja cyklu medycznych szkoleń zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno-

demograficznych poprzez wybór jednego z kursów: 

- kurs kwalifikacyjny epidemiologiczny 

- kurs kwalifikacyjny diabetologiczny 

- kurs kwalifikacyjny geriatryczny.  

b) Uczestnikowi programu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe przez okres 24 

miesięcy w kwocie 1000 zł brutto brutto.  

c) Uczestnik projektu zobowiązuje się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki/rza w 

podmiocie leczniczym na terenie Polski na podstawie umowy o pracę przez okres pobierania 

stypendium szkoleniowego. 

 

 

§ 9 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu Projektu. 

2.  W  przypadku  rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

niezwłocznego  

złożenia  w  siedzibie  Uczelni  pisemnego  oświadczenia  o  rezygnacji  z  udziału  w  Projekcie  z  

podaniem  przyczyny rezygnacji. 

3.  Uczestnik  Projektu,  który  nie  ukończył  projektu  lub  stracił  status  osoby  uprawnionej  do  

udziału  w projekcie, traci uprawnienia wynikające z udziału w projekcie.  

4.  W  przypadku, gdy uczestnik projektu z własnej winy zrezygnował z udziału w projekcie, nie 

ukończył projektu lub odmówił poddania się ewaluacji, Uczelnia ma prawo zobowiązać uczestnika 

projektu do zwrotu wszystkich środków wypłaconych mu w trakcie trwania projektu w ramach 

programu  stypendialnego i/lub udziału w praktykach zawodowych.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1.W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą Umową stosuje się przepisy zawarte w Ustawie z dnia 23  

kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Interpretacja postanowień niniejszej umowy musi być zgodna z umową nr POWR.05.05.00-00-

0027/18 zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Uczelnią.  

3. Spory, które wynikną między stronami Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Uczelni. 

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

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

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia przez Uczestnika Projektu udziału 

w Projekcie. 
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7. Uczelnia ma prawo do jednostronnego dokonania zmian w niniejszej umowie, w przypadku  

nałożenia na nią  lub  uczestników  projektu,  dodatkowych  obowiązków  przez  Instytucję  

Pośredniczącą  lub  Instytucję Zarządzającą właściwą dla działania 5.5. Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój    

 

...............................................                                     

.............................................. 

czytelny podpis Uczestnika Projektu     reprezentant Uczelni 
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UMOWA Nr …………………………… 

 

o realizację i finansowanie stypendium motywacyjnego 

 

zawarta w dniu …………………………………………… pomiędzy: 

 

Wyższą Szkoła Medyczną w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok,  

reprezentowaną przez: prof. Lecha Chyczewskiego  

zwanym  dalej „Uczelnią” 

 a 

 

…………………………………………………………………….…………………………………… 

 

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

 (imię i nazwisko Stypendysty; adres zamieszkania , PESEL )  

 

zwaną(ym) dalej „Stypendystą”  

 

§1 

1. Umowa została zawarta na podstawie Programu Stypendialnego dotyczącego realizacji 

Stypendiów przyznawanych w ramach Projektu: „Program rozwojowy Wyższej Szkoły 

Medycznej   w Białymstoku”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu  V.  Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.5 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach medycznych. 

2. Regulamin Stypendialny stanowi integralną część niniejszej Umowy. Stypendysta oświadcza, 

że zapoznał się z treścią Regulaminu Stypendialnego i zobowiązuje się do przestrzegania 

zawartych  w nim postanowień mających na celu prawidłową realizację Stypendium.  

3. Student przystępujący do Uczelnianego Programu Stypendialnego staje się jednocześnie 

uczestnikiem Programu Rozwoju Absolwenta. 

 

 

§2 

 

1. Uczelnia przyznaje Stypendyście stypendium na okres  10 miesięcy tj. od dnia 1 października  

2018.r. do dnia 31 lipca 2019r. w wysokości 800,00 zł  brutto ( słownie złotych: osiemset zł 

00/100) miesięcznie. 

2. Stypendium za dany m-c wypłacone zostaje do dnia 25-go każdego miesiąca z zastrzeżeniem, 

że stypendia za rok 2018 zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2018 r. 

3. Uczelnia wypłaca stypendium na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę  

o numerze:…………………………………………………………….………………….…………………………………………… 

prowadzony przez: ………….…………………………………………………………………………………..…………………. 

4. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie Uczelnię o zmianie 

rachunku bankowego.  
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§3 

W okresie otrzymywania Stypendium Stypendysta zobowiązany jest do realizacji programu 

kształcenia przyjętego przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku oraz zaliczania modułów 

zgodnie z  programem kształcenia.  

 

§4 

1. Uczelnia pisemnie zawiadomi Stypendystę  o wstrzymaniu wypłaty i utracie prawa do 

pobierania  Stypendium. 

2. W przypadku utraty prawa do otrzymywania Stypendium, zgodnie z zapisami Regulaminu 

Stypendialnego §20, Stypendysta zobowiązany jest do dokonania zwrotu całości 

wypłaconego Stypendium w terminie 14 dni. 

3. Zwrot Stypendium następuje na rachunek bankowy Uczelni, z którego dokonywane były 

przelewy Stypendium.  

 

§5 

1. Wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej Umowie, mają znaczenie 

nadane im w Programie Stypendialnym.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku sporów sądowych z tytułu niniejszej umowy 

właściwym do rozpoznania tego sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla Uczelni.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….……… 

                Stypendysta 

 

 

 

 

………………………….………………… 

                   Uczelnia 

 


