
Projekt „Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć naukowych oraz kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed” 
sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna 
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Umowa uczestnictwa w projekcie „Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć 
naukowych oraz kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed” 

sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach 
programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”  

(umowa nr SONP/SP/461905/2020). 

 

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

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 
Gdańsk, NIP: 5840955985 REGON: 000288627, reprezentowanym przez 
Agnieszkę Anielską – kierownika projektu działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 5.05.2021 r. udzielonego przez Rektora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 

zwanym dalej „Beneficjentem”, 

a…...................................................................................zamieszkałym/zamieszkałą 
w.....................................................................................................................................
...................................................................................................PESEL………………......

zwaną/nym dalej „Uczestnikiem/-czką Projektu” 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Strony uzgodniły, co następuje: 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia 

w ramach Projektu „Nauka to ludzie. Promocja osiągnięć naukowych oraz 
kariery naukowej na przykładzie pracowników GUMed” finansowanego ze 
środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna 
Odpowiedzialność Nauki” (umowa nr SONP/SP/461905/2020).  

2. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest na zasadach określonych  
w Regulaminie Projektu (zwanym dalej: Regulaminem Projektu lub 
Regulaminem), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Szczegółowe warunki elementów wsparcia ujęte są w Regulaminie Projektu.  
 

§ 2 
 Okres obowiązywania Umowy 

Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji Projektu, 
zgodnie z Regulaminem Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy 
maksymalnie do dnia zakończenia realizacji Projektu, zgodnie  
z Regulaminem Projektu. 
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§ 3 
 Podstawowe warunki uczestnictwa w Projekcie i obowiązki Uczestnika 

Projektu 
1. W dniu podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia 

wymogi kwalifikowania się do Projektu zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Projektu. 

2. Wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika 
Projektu zawarte są w Regulaminie Projektu, stanowiącym integralny 
załącznik do niniejszej Umowy. Uczestnik Projektu oświadcza, że zna 
postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

 

§ 4  
 Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian wynikających z aktualizacji 
Regulaminu Projektu, dla których wystarczającą formą jest potwierdzenie 
przyjęcia do wiadomości wprowadzonych zmian (za wystarczające 
przyjmuje się potwierdzenie w formie pisemnej lub elektronicznej).  

2. Aktualizacja danych osobowych nie wymaga formy aneksu, tylko 
przedłożenia przez Uczestnika Projektu zaktualizowanego, podpisanego 
oświadczenia. 

3. Obowiązki i prawa wynikające z niniejszej Umowy oraz związane z nią 
płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby 
trzeciej.  

 
§ 5 

 Rozwiązanie Umowy 
1. Uczestnik Projektu może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem 
udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
odpowiada za wszelkie skutki wynikające z wykluczenia z udziału  
w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Projektu.  

3. Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w sytuacjach określonych w § 6 Regulaminu Projektu, jak również  
w przypadku: 
a) nieuzasadnionej lub niezaakceptowanej przez Beneficjenta rezygnacji 

Uczestnika z udziału w Projekcie,  
b) nieukończenia przez Uczestnika wybranej formy wsparcia z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik, 
c) podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w rozumieniu art. 233 Kodeksu 

karnego w dokumentach lub oświadczeniach składanych na etapie 
Rekrutacji lub w trakcie trwania Projektu, 
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d) rażącego niewykonywania przez Uczestnika obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy lub Regulaminu Projektu. 

4. W przypadku nieuzasadnionej lub niezaakceptowanej przez Beneficjenta 
albo niezgodnej z postanowieniami Regulaminu lub niniejszej Umowy 
rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć 
Uczestnika kosztami uczestnictwa w Projekcie maksymalnie do wysokości 
kwoty wsparcia przypadającej na jedną osobę w Projekcie, wyliczonej 
proporcjonalnie od momentu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie 
wsparcia do momentu przerwania udziału w Projekcie. 
 
 

§ 6  
 Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 

przepisy Kodeks cywilnego lub przepisy innych stosownych aktów 
prawnych. 

3. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane  
z realizacją niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywać w sposób 
polubowny. W przypadku braku porozumienia spory będą podlegać 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach: po jednym dla Beneficjenta oraz dla Uczestnika Projektu.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.  
 
 

§ 7 
 Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie 
prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej 
Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 
do Beneficjenta: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk 
do Uczestnika/Uczestniczki Projektu: …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

    ……………………………………….    ………………………. 
     Uczestnik/Uczestniczka projektu           Beneficjent                  
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Regulamin Projektu 


