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UMOWA O UCZESTNICTWO W STUDIACH PODYPLOMOWYM: 

 
 „Geotechnika w budownictwie i inŜynierii środowiska” 

 
w ramach projektu pt „Dostosowanie kierunku inŜynieria środowiska do potrzeb 
rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Sporządzona i podpisana w Krakowie w dniu ..................... roku pomiędzy 

Politechniką Krakowską w Krakowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, zwaną 

dalej Uczelnią, reprezentowaną przez Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy z 

Zagranicą prof. dr hab. inŜ. Dariusza Bogdała przy kontrasygnacie Kwestora PK – 

mgr Małgorzaty Kurowskiej 

a 

IMIĘ I NAZWISKO:  

ADRES ZAMIESZKANIA: 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Zwanym dalej Beneficjentem 

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

§ 1 

1. Uczelnia oświadcza, Ŝe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, Działanie 4.1, realizuje projekt pt „Dostosowanie kierunku inŜynieria 

środowiska do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na 

wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr UDA – POKL 04.01.01.-00-006/08-00 

2. Uczelnia w ramach projektu, o którym mowa w § 1 pkt.1 zapewnia 

beneficjentom uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika w 

budownictwie i inŜynierii środowiska” oraz materiały szkoleniowe w wersji 

papierowej.  
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Uczelnia  nie zapewnia wyŜywienia beneficjentów, przerw kawowych, noclegów 

oraz dojazdu uczestników na zajęcia. 

3. Koszt studium podyplomowego wynosi 2535,59 zł za jednego beneficjenta 

Kwota ta jest w pełni dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i budŜetu 

Państwa, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, Ŝe 

beneficjent nie ponosi kosztów uczestnictwa w studium. 

4. Zajęcia w ramach studium podyplomowego będą odbywać się w Krakowie, na 

terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24, 31-155 

Kraków. 

§ 2 

1. Beneficjent ma obowiązek uczestniczyć w 80% zajęć studium. Udział 

dokumentowany jest podpisem na listach obecności. 

2. Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w par. 2 pkt.1 z winy beneficjenta 

skutkuje skreśleniem z listy uczestników studium, a co za tym idzie beneficjent 

zobowiązany jest wtedy do uiszczenia pełnego kosztu studium wskazanego w par. 

1 pkt. 3. Zapłata powyŜszej kwoty na rzecz Uczelni nastąpi w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania przez beneficjenta pisemnego wezwania do zapłaty. Otrzymaną 

kwotę Uczelnia w całości przekaŜe na rachunek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego, instytucji wdraŜającej działanie 4.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

jako zwrot otrzymanej dotacji. 

§ 3 

1. Beneficjent zobowiązuje się do pełnej współpracy z Uczelnią w celu wykonania 

niniejszej umowy, w szczególności poprzez dostarczenie do Uczelni wszelkich 

dokumentów i informacji niezbędnych do zakwalifikowania beneficjenta do 

udziału w projekcie. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszej umowy 

(formularz zgłoszeniowy, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 

2. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Uczelni o wszelkich 

zmianach w zakresie danych osobowych, w tym adresu zamieszkania i adresu do 

korespondencji. 
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§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 5 

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 6 

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 

w drodze polubownych negocjacji. 

2. W razie braku moŜliwości rozwiązania sporu na drodze polubownej, strony 

wybierają sąd właściwy miejscowo dla Uczelni.  

§ 7 

Integralną częścią umowy jest program studium podyplomowego, stanowiący 

załącznik do niniejszej umowy. 

§ 8 

Wszelkie istotne informacje związane z realizacją niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązują się niezwłocznie przekazywać pisemnie: osobiście lub za pośrednictwem 

listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej.  

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 

 

 

 
 
......................................                                                                                     ......................................... 
BENEFICJENT                                                                                                       PROREKTOR 

 


