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ABK-561/18 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
NR ………….. 

 
 
w ramach Projektu „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie”, zwanego dalej Projektem, 
 
zawarta w dniu .................................... r. w Krakowie pomiędzy: 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 
Kraków, NIP 675-00-07-570, REGON 000275783, reprezentowaną przez Katarzynę Gwiazdę – 
Kierownika Projektu, zwaną dalej Uczelnią, 
 
a 
 
Panem / Panią …………………………………………………………………….……………………………………………….……..,  

PESEL …………………..…………………………..………… zamieszkałym/ą: ……………..………………………………….. 

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

telefon: …………………..………………………..………… 
zwanym/-ą dalej Uczestnikiem  
 

§ 1 
 

1. Uczelnia oświadcza, że Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w projekcie „Profesjonalne 
Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” 
prowadzonym przez Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.1 „Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na następujące formy wsparcia zaplanowane do realizacji w ramach 
projektu: 

a. realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego 

b. realizacja coachingu 

c. badanie on-line kwestionariuszem określającym potencjał zawodowy (test osobowości) 

d. realizacja indywidualnego doradztwa specjalistycznego 

e. uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach projektu 

f. uczestnictwo  w spotkaniach z pracodawcami organizowanych w ramach projektu. 

2. Czas trwania Projektu, o którym mowa w ust. 1 określony jest w Regulaminie projektu. 
 

3. Uczelnia zobowiązuje się, że będzie prowadzić zajęcia zgodnie z umową o dofinansowanie 
Projektu nr POWR.03.01.00-00-B016/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
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Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.1 „Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym” oraz Regulaminem, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

 
§ 2 

 
1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dotyczące go dane zawarte w dokumentacji przedłożonej  

w toku postępowania rekrutacyjnego są aktualne, zgodne z prawdą oraz że jest świadomy 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i zobowiązuje się 
bezzwłocznie informować Uczelnię o każdej ich zmianie. 

2. Uczestnik deklaruje udział w projekcie „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  
i kraju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „Projektem”.  

3. Uczestnik oświadcza, iż spełnia warunki kwalifikujące go do udziału w Projekcie oraz  
że zapoznał się z „Regulaminem Uczestnictwa” w projekcie „Profesjonalne Biuro Karier Rynku 
Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, doręczonym mu przez 
Uczelnię i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

4. Uczestnik oświadcza, iż do 12 miesięcy po skończeniu projektu, na prośbę Akademickiego Biura 
Karier, zobowiązuje się poinformować uczelnię o indywidualnych efektach uczestnictwa  
w projekcie i losach zawodowych. 

 
§ 3 

 
Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika wynikających  
z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

 
§ 4 

 
1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących 

wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają 

zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Uczelni. 

 
§ 5 

 
1. Uczestnik może wypowiedzieć niniejszą Umowę wyłącznie z ważnych powodów 

uniemożliwiających mu dalszy udział w Projekcie oraz w razie rażącego naruszenia przez 
Uczelnię Umowy lub Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 3.  

2. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Uczelnia może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w przypadkach 
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wskazanych w Regulaminie. Wypowiedzenie Umowy przez Uczelnię odnosi skutek od dnia jego 
doręczenia, chyba że w wypowiedzeniu wskazano termin późniejszy. 

4. Oświadczenie Uczelni o skorzystaniu z prawa do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku 
rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu oraz wystąpienie okoliczności, 
wyszczególnionych w Regulaminie, a w szczególności w § 8 ust. 1 Regulaminu, jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 

5. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 
§ 6 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż: 
1. Administratorami jego danych osobowych są: Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa oraz Uczelnia; 

2. Podstawę prawną przetwarzania jego danych osobowych stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych); 

3. Jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Projektu,  
w tym wykonania ciążących na Uczelni obowiązków wynikających z Projektu; 

4. Ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika opisane zostały  
w dokumencie: „Oświadczenie Uczestnika Projektu”. 

 
§ 7 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 
       

Załączniki do Umowy:  
 
1) Oświadczenie Uczestnika Projektu 
2) Regulamin uczestnictwa w projekcie 
3) Formularz potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
 
 
 
 
…………………………………………………..    ………..………………………..…………………………. 
        (data i podpis Uczestnika)    (podpis osoby reprezentującej Uczelnię) 


