UMOWA
dotycząca dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w projekcie
„Czas na studia podyplomowe” nr RPKP.08.02.01-04-0053/17
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w
regionie; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej
osób pozostających bez zatrudnienia
zawarta w dniu …………………………………..….. r. w Toruniu pomiędzy:
Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Warszawskiej 4/7,
NIP 956-208-77-32, REGON 871643976 reprezentowaną przez:
- Pana Romana Chamier-Ciemińskiego – Prezesa Zarządu
- Panią Teresę Rożankowską – Wiceprezes Zarządu
zwaną/ymi w dalszej części „Wykonawcą”
a
Panem/ Panią......................................................... ……………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………..............................................................……………………………………………………………….
legitymującą/-cym się dowodem os. (seria, numer) ………....................……………………………………………...
zam. …………………………………………………………………………………………………….........................................………
zwaną/-ym w dalszej części „Uczestnikiem/ Uczestniczką” ,

§1
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z tytułu podjęcia nauki
w terminie od ……........................….. do …….........................................…... w: (nazwa i adres uczelni)
.....................…………………….......................................................................................................................
na kierunku: ………………………....................................................……………………………………………………………..
§2
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1. Podjęcia nauki, zgodnie z programem i harmonogramem studiów podyplomowych.
2. Przedstawienia Wykonawcy programu studiów podyplomowych.
3. Przedstawienia Wykonawcy na koniec każdego miesiąca nauki zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach wraz z listą obecności na zajęciach potwierdzoną
własnoręcznym podpisem.
4. Niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w terminach odbywania studiów.
5. Przedstawienia, na każdorazowe wezwanie zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego
kontynuowanie nauki.
6. Ukończenia studiów podyplomowych w terminie do 31.03.2019 r.,

7. Przedstawienia zaświadczenia, dyplomu lub innego
ukończenie studiów.

dokumentu potwierdzającego

§3
Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do zwrotu całości kwoty dofinansowania studiów
podyplomowych wraz z odsetkami w następujących przypadkach:
1. Przerwania studiów podyplomowych przed ich ukończeniem.
2. Usunięcia ze studiów podyplomowych przed ich zakończeniem lub ich przerwania względnie
nie przystąpienia do egzaminów i nie ukończenia studiów z winy słuchacza.
3. Nie ukończenia studiów podyplomowych w terminie do 31.03.2019 r.
§4
1. Uczestnikowi projektu, za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych zgodnie z ich
programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Uczestnikowi/czce, który w trakcie studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, przysługuje
stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął
zatrudnienie, do dnia zakończenia studiów podyplomowych.
3. Stypendium przysługuje za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem
studiów. Stypendium to wypłacane jest każdego miesiąca po okazaniu zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach oraz miesięcznej listy obecności.
4. Uczestnikowi studiów, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa
powyżej, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.
§5
Organizator zastrzega sobie:
1. Prawo do monitoringu przebiegu studiów poprzez wzywanie do dostarczenia przez
Uczestnika/ czkę projektu zaświadczeń potwierdzających kontynuowanie nauki.
2. Prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w razie stwierdzenia
nieprawidłowości wykonywania jej postanowień przez Uczestnika/czkę projektu.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kwoty w wysokości…………..................…. w formie
bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych zgodnie z wnioskiem o
sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych uczestnika projektu (załącznik do umowy)

§7
1. W sprawach nie objętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
§8
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…….......................…………………….
Uczestnik/ czka projektu

……..................………………………….
Wykonawca

Załączniki:
- umowa o naukę na studiach podyplomowych pomiędzy uczestnikiem/ - czką projektu a
uczelnią,
- wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych uczestnika projektu
- oświadczenie organizatora studiów podyplomowych
- program studiów,
- harmonogram studiów

MIESIĘCZNA LISTA OBECNOŚCI
na zajęcia w ramach studiów podyplomowych w projekcie
„Czas na studia podyplomowe” nr RPKP.08.02.01-04-0053/17
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w
regionie; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej
osób pozostających bez zatrudnienia

Imię i nazwisko uczestnika/- czki projektu: ……….......................…………….…………………………………………….
okres rozliczeniowy (miesiąc/ rok) ……………………...............................................................................…..

Data zajęć

Czas trwania zajęć

Podpis uczestnika/ czki projektu

Podpis wykładowcy/
organizatora/ osoby
prowadzącej zajęcia

Polecenie przelewu na rachunek bankowy
w ramach projektu „Czas na studia podyplomowe” RPKP.08.02.01-04-0053/17

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………… proszę o przekazywanie mojego stypendium
od dnia ……………………... do odwołania na rachunek bankowy nr:

prowadzony przez Bank ………………………………………………………………………...

………………................………..….
(miejscowość, data)

………………..…………..............…
(podpis posiadacza rachunku)

