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Załącznik nr 3  
do Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji  

w Projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.  
„Podniesienie kompetencji  

studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

 
UMOWA UCZESTNICTWA  

w Projekcie pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

 

 nr POWR.03.01.00-00-K246/16 realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K246/16-00 z dnia 05.01.2017r. w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

 
zawarta w dniu ……………. 2017 r. pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w 

Olsztynie zlokalizowanym na ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, o numerze NIP: 

739-30-33-097 i REGON: 510884205 reprezentowanym przez……………………………………. 

 

a: …………………………….…………, numer PESEL: ………………...,   

zwanym dalej Uczestnikiem/czką Projektu. 
 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 
1. Biuro Projektu: pl. Łódzki 2, pok. 18 10-727 Olsztyn (Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu), 

 e-mail: kliel@uwm.edu.pl, www.wksir.uwm.edu.pl/student/projekt-dla-studentow-

lesnictwa. 

2. Projekt: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

3. Regulamin: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji 

studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

4. Wsparcie: bilans kompetencji, certyfikowane szkolenia, warsztaty, zajęcia projektowe, 

wyjazdy studyjne określone Regulaminem i treścią projektu. 

5. Umowa: umowa uczestnictwa w projekcie. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego wsparcia w 

ramach projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” na 

podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K246/16-00.  

2. Dla Uczestnika Projektu przewidziano ścieżkę wsparcia obejmującą następującą 

następujące formy wsparcia: 

1)       Bilans kompetencji wstępnych i końcowych 

2) Certyfikowane szkolenia:  

    kurs brakarski  

 kurs GIS  

 kurs operatora Harvestera  

 kurs arborysty  
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    kurs pilarza  

3) Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: 

  warsztaty z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych  

  warsztaty z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych  

  warsztaty z podstaw przedsiębiorczości  

  warsztaty z zarządzania stresem 

  warsztaty z zarządzania czasem 

  warsztaty z wystąpień publicznych w leśnictwie  

  warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej 

  wykorzystanie bezzałogowych systemów latających (BSL) w leśnictwie  

  warsztaty kształcące kompetencje językowe – Język Angielski ”English in 

Forestry” 

4) Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej: 

  „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej 

drzew pomnikowych w pn.-wsch. Polsce ”, 

  „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych i pamięci narodowej w 

nadleśnictwach pn.-wsch. Polski”, 

  „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”. 

5) Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców - każdy Uczestnik/czka będzie 

uczestniczył w dwóch wyjazdach studyjnych: 

 ”Obszary chronione w Polsce północno-wschodniej”  

  „Firmy prywatne z branży leśnej”  

3. Uczestnik zobowiązuje się uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia wskazanych  

w ust. 2.  

 

§ 2 
    WSPARCIE W PROJEKCIE 

1. Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w 

Projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 
2. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w 

Regulaminie. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu. 

4. Wsparcie udzielane jest w okresie realizacji Projektu. 

 

§ 3 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zgodnie z § 8 Regulaminu Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w 

trakcie trwania Projektu.  

2. Beneficjent może rozwiązać Umowę z Uczestnikiem Projektu ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku:  

a. rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 1 przez Instytucję Pośredniczącą; 

b. opuszczenia przez Uczestnika Projektu więcej niż 20% czasu przeznaczonego na 

wsparcie;   
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c. nie wypełnienia przez Uczestnika Projektu, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych 

zobowiązań; 

d. kiedy w trakcie wsparcia okaże się, że Uczestnik Projektu złożył nieprawdziwe 

oświadczenia i nie jest osobą uprawnioną do uzyskania wsparcia; 

e. rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień Umowy i Regulaminu 

lub działania na szkodę Beneficjenta. 

3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku 

wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Beneficjenta, którymi 

Beneficjent został obciążony  przez Instytucję Pośredniczącą i/lub organ kontrolujący na 

skutek naruszenia przez Uczestnika Regulaminu. 

 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na 

osoby trzecie.  

3. Umową  jest dokumentem nadrzędnym nad Regulaminem. 

4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla Beneficjenta.  

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

stron. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.  

 

 

 …………………………………     ..……………………………………… 

  [Czytelny podpis Uczestnika]                           [pieczątka i podpis osoby  

       upoważnionej ze strony Beneficjenta]                  

            

                                

Załączniki: 
1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, 

2. Kwestionariusz osobowy, 

3. Oświadczenie uczestnika Projektu, 

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania,  

5. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 

6. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych. 


