
 

 

 

 

 

Umowa 

dot. podjęcia studiów podyplomowych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie 

Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników 

 

 

zawarta w……………………….(miejscowość) w dniu ………………………...roku pomiędzy Stronami: 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Boh. Monte Cassino 53, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Lublinie pod nr 

0000113283, reprezentowaną przez Prokurenta Przemysława Jaśkiewicza, zwaną dalej 

Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………….……………………..(pełna nazwa uczelni) 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………(osoba 

upoważniona do reprezentowania uczelni) zwanym dalej Wykonawcą, 

a 

Panem/ią……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko studenta) 

zamieszkałego/łej przy …………………………………………………………………………………………. (dokładny adres 

zamieszkania: ulica, nr domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, województwo) legitymującą się 

dowodem osobistym ……..…………………………… (seria i nr dowodu osobistego) wydanym przez 

……………………………………….….. (organ wydający dokument) nr PESEL:  

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu 

o treści następującej: 

           



 

 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Niniejsza umowa nawiązuje do Porozumienia o Współpracy Partnerskiej zawartego  

w dniu………………………….. pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.,  

a………………………………………………………………………………………………………..…(pełna nazwa uczelni partnerskiej) 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zrealizowanie oraz dofinansowanie w ramach realizacji 

projektu „Perspektywa na SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17 na terenie województwa 

pomorskiego  studiów podyplomowych dla 1 Uczestnika Projektu na kierunku 

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

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany liczby UP w ramach umowy w formie pisemnego aneksu. 

4. Studia podyplomowe dostosowane będą do predyspozycji i potrzeb rozwoju zawodowego 

każdego UP oraz kompatybilne z potrzebami rozwojowymi regionalnego rynku pracy. 

5. Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwi UP pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych 

umiejętności, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na rynku pracy. 

6. Grupą docelową do której skierowany jest ww. projekt to osoby pozostające bez zatrudnienia, 

które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed przystąpieniem do projektu, z obszaru województwa pomorskiego, pracownicy przewidziani 

do zwolnienia1, pracownicy zagrożeni zwolnieniem2 w tym osoby zatrudnione na podstawie umów 

cywilnoprawnych zgodnie z ustawa z dnia 23IV.1964 r. Kodeksu Cywilnego. Minimum 80 % tej 

grupy stanowią osoby, które są w wieku 50 + i/lub  osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby o 

niskich kwalifikacjach oraz/lub kobiety. 

7. Studia podyplomowe wymienione w ust. 1 są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym. 

8. Zamawiający pozostawia Uczestnikom Projektu wolny wybór kierunków studiów podyplomowych, 

jednakże musi być on zgodny z IPD danego UP. 

9. Warunki ukończenia studiów podyplomowych przez UP zostały określone w Regulaminie 

Wykonawcy. 

10. Słuchacze studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru 

określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2009 r. Nr 11, poz. 

61 z późn. zm.). 

11.  Uczestnik Projektu przystępuje do studiów podyplomowych określonych w ust. 1, ze wszystkimi 

uregulowanymi obowiązującymi opłatami określonymi w Regulaminie Wykonawcy. 

12.  Studia podyplomowe będą realizowane w okresie od …………………………… do…………………....…… 

13.  Wspólny kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

                                                           
1 Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez 
niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 

2 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie 

tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 

zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 

produkcyjnych lub technologicznych. 



 

 

 

§ 2 

[Obowiązki Wykonawcy] 

W ramach realizacji umowy Wykonawca, poza obowiązkami wymienionymi w § 1, zobowiązuje się 

do: 

1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników/czek Projektu studiów podyplomowych na 

wskazanym kierunku w § 1 ust. 2. 

2. Zapewnienia warunków lokalowych do przeprowadzenia studiów podyplomowych (sale 

szkoleniowe, tj. odpowiednio wyposażone sale w budynkach dostępnych architektonicznie 

dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku ich udziału), spełniające warunki BHP, 

wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadające instalację grzewczą oraz 

odpowiednie zaplecze sanitarne, odpowiadające potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w 

przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami, w pełni wyposażone w sprzęt wymagany 

do prawidłowej realizacji umowy, dostosowane do przeprowadzenia studiów. 

3. Przedłożenia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy. 

4. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry akademickiej. 

5. Zakup/przygotowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych (tj. skrypty lub podręczniki – 

jeżeli będą konieczne) dla UP (dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami). 

6. Zapewnienie wydania dyplomu. 

7. Przygotowanie i dostarczenie programu zajęć składającego się z wykładów, ćwiczeń oraz 

warsztatów. 

8. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami RPO 

pomorskie. 

9. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

uczestniku, który opuścił zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości. 

10. Przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia studiów podyplomowych 

dokumentów potwierdzających ich odbycie. 

 

§ 3 

[Obowiązki Zamawiającego] 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników. 

3. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy realizacji umowy. 

4. Zamawiający zakłada możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 100% 

opłaty za studia, jednak nie więcej niż 4000,00zł na Uczestnika Projektu. 



 

 

 

§ 4 

[Obowiązki Uczestnika Projektu] 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a) podjęcia nauki, zgodnie z programem studiów podyplomowych; 

b) ukończenia studiów podyplomowych w terminie przewidywanym programem; 

c) przedłożenia dokumentów Zamawiającemu: 

d) Podpisania w dniu pierwszych zajęć dokumentów: 

1) oświadczenie potwierdzające aktualność danych zawartych w formularzu 

2) oświadczenie uczestnika projektu 

e) przedstawienia Zamawiającemu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów 

podyplomowych w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

§ 5 

[Oświadczenia] 

1. Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Wykonawca oświadcza, iż nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z możliwości 

ubiegania się o zamówienia finansowane ze środków publicznych, tj.: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym 

w okresie 3 lat przed zawarciem umowy; 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 



 

 

 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

j) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

3. Wykonawca udziela uczestnikom zajęć podstawowych informacji o ich przebiegu,  

w szczególności wymagań stawianych uczestnikom. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pełnej dokumentacji, a w szczególności: 

a) Podpisania dokumentu potwierdzającego odbycie zajęć. Każdy z uczestników potwierdza 

swoją obecność na spotkaniach własnoręcznym podpisem. 

5. W przypadku, gdyby Uczestnik zrezygnował z udziału w zajęciach Wykonawca zobowiązuje się 

pozyskać od takiego uczestnika pisemne oświadczenie o rezygnacji i niezwłocznie przekazać je 

Zamawiającemu. 



 

 

 

6. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację 

niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów bądź też 

uniemożliwiałyby należyte reprezentowanie interesów Zamawiającego.  

Wykonawca, w miarę swojej najlepszej wiedzy i możliwości informuje Zamawiającego  

o zdarzeniach czy okolicznościach, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym 

wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia umowy. 

§ 6 

[Osoby do kontaktów roboczych] 

Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne i internetowe:  

1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Boh. Monte Cassino 53,  

osoba do kontaktów – Arleta Kniaziewicz, e-mail: arleta.kniaziewicz@okcjo.com.pl, tel.: 

506497001 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………(dane adresowe uczelni) 

§ 7 

[Majątkowe prawa autorskie] 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej Umowy zostanie 

opracowany/stworzony/ustalony utwór/utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w ramach wynagrodzenia Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do tego 

utworu/tych utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach 

eksploatacji:  

a) Digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 

komputerowych, w tym Internetu i intranetu, w sieciach zamkniętych, utrwalanie, 

zwielokrotnianie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, technik 

reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika 

elektronicznego, nośnika cyfrowego, 

b) Włączenie do innego utworu lub do zbioru utworów, 

c) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i remitowanie, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadanie za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, 

w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

d) Wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

e) Udzielanie nieodpłatnych i odpłatnych licencji, 

f) Stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu, 

g) Czynienie zmian, prawo do nadawania nazw, pod którymi będzie wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 



 

 

 

swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór, lub znaków towarowych 

wykorzystanych w utworze, 

h) Prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym: reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług 

oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności oraz dla celów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, 

i) Tworzenie nowych wersji, opracowań, przeróbek, adaptacji Utworu oraz rozporządzanie 

i korzystanie z nich na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji, a w 

przypadku utworów stanowiących Program komputerowy (dalej Program) lub Serwis 

internetowy (dalej Serwis) także: 

- prawo do zwielokrotniania kodu dostarczonego przez Wykonawcę lub tłumaczenia jego 

formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania 

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania 

(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków 

dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla 

celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub 

wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub 

zbliżonej formie: 

- zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Programu lub utworów 

składających się na Serwis oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,  

- prawo do określenia nazw Serwisu/Programu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 

swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Serwis/Program lub znaków 

towarowych, wykorzystanych w Serwisie/Programie.  

2. Wskazane pola eksploatacji mogą zostać rozszerzone przez Zamawiającego doprecyzowane 

w drodze aneksu podpisywanego z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że podpisze 

niezwłocznie aneks w formie i treści zaproponowanej przez Zamawiającego. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych nastąpi przeniesienie prawa własności 

egzemplarza utworu niezależnie od formatu, w jakim jest przekazywany. Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać utwór w formacie umożliwiającym Zamawiającemu swobodne 

wykonywanie praw objętych niniejszą umową. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać zmian w utworach oraz wnieść zastrzeżenia, co do ich treści 

i przesłać swoje uwagi do Wykonawcy w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji 

w utworach bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia 

przekazania uwag przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych 

i osobistych osób trzecich, a przekazane utwory będą wolne od praw osób trzecich oraz innych 

ograniczeń, długów i obciążeń. W przypadku stwierdzenia, iż utwór/utwory mają wady fizyczne, 

prawne lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z utworu/utworów 

i przysługujących Zamawiającemu oraz/lub podmiotom z nim współpracującym praw, 



 

 

 

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego – bez dodatkowego wynagrodzenia - 

zobowiązany jest do dostarczenia innej/innych wersji utworu/utworów spełniających wymagania 

określone w niniejszej umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie 

Zamawiającego oraz/lub podmiotów z nim współpracujących. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i fizyczne 

utworów. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 

wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, Zamawiający zawiadomi 

o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia 

powyższych roszczeń, w szczególności poprzez: 

a) Podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem kosztów z tym 

związanych; 

b) Wstąpienie do toczącego się postępowania sądowego i administracyjnego; 

c) Zapłacenie na rzecz osoby trzeciej wszelkich kwot zasądzonych od Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych 

praw osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń. 

8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku powstania nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili 

zawarcia niniejszej umowy, nieodpłatnie przeniesie na każdorazowe żądanie Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do tych pól eksploatacji. Powyższe odnosi się również do pól 

eksploatacji utworów znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, lecz niewymienionych w niej. 

9. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do wykonywania autorskich praw osobistych do 

utworu/utworów. W związku z tym zobowiązuje się do niewykonywania tych praw wobec 

Zamawiającego oraz innych podmiotów działających na rynku w zakresie rzetelnego 

wykorzystania utworu, nienaruszalności treści i formy, decydowania o pierwszym udostępnieniu 

publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu wobec Zamawiającego. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o oznaczaniu utworu/utworów 

nazwiskiem autora lub udostępnianiu go anonimowo.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania, jako znaków towarowych, w imieniu własnym 

lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy 

utworów. 

11. W przypadku elementów utworów, w szczególności programów komputerowych, które są 

niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania, a co, do których Wykonawcy nie przysługują 

autorskie prawa majątkowe, Wykonawca nieodpłatnie udzieli Zamawiającemu wyłącznej licencji, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wymienionych w § 5 ust. 1 lit. 

a) – i). 

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów zgodnie z zapisami niniejszej umowy 

następuje z chwilą ustalenia danego utworu, chociażby miał postać nieukończoną. 

13. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę części/całości realizacji niniejszej Umowy dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest w umowie z dalszym podwykonawcą zastrzec 

zapisy umożliwiające mu wywiązanie się z obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

§ 8 

[Organizacja zajęć] 



 

 

 

1. W celu należytego przeprowadzenia usługi Wykonawca zapewni na swój koszt sale szkoleniowe, 

spełniające, co najmniej wymogi określone w § 2 ust. 2 powyżej. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią identyfikację wizualną sal szkoleniowych, o których mowa 

w ust. 1 powyżej, przy użyciu materiałów informacyjno-promocyjnych przekazanych przez 

Zamawiającego i zgodnie z zasadami wizualizacji określonymi przez Instytucję Zarządzającą 

przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego. 

§ 9 

[Harmonogram zajęć] 

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę 

w planowanym okresie ……………………………………………………………………..r.  

2. Studia podyplomowe, o których mowa w § 1 będą trwały 2 semestry. 

3. Studia, o których mowa w ust. 2 będą odbywały się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 

§ 10 

[Podwykonawcy] 

Wykonawca odpowiada za wykonanie umowy przez osoby, którymi się posłużył jak za własne 

czynności. 

§ 11 

[Promocja] 

Materiały informacyjne i promocyjne, a także wszelkie dokumenty stosowane podczas realizacji 

niniejszej umowy powinny koniecznie zawierać: 

1. Znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

2. Znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

§ 12 

[Wynagrodzenie Wykonawcy] 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 

wysokości nieprzekraczającej: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto za jednego UP. 

2. Wykonawca zrealizuje studia podyplomowe dla………………… Uczestników Projektu. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy  

i wystawieniu przez Wykonawcę faktury. 

4. Kwota na fakturze tytułem realizacji studiów podyplomowych stanowi iloczyn stawki za studia 

podyplomowe za jednego UP i liczby faktycznie zapisanych UP na studia podyplomowe.  

5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia, 

które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zamawiającego środków z funduszu 

Projektu związanych z realizacją niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty poniesione 

przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności 



 

 

 

koszty wynajmu sal szkoleniowych, koszty drukowanych materiałów szkoleniowych, koszty 

wynagrodzenia wykładowców akademickich. 

7.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

8.  Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności 

wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty 

gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 

§ 13 

[Zabezpieczenie] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy (wartość całej umowy) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, m.in. w następujących sytuacjach: 

a) Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; 

b) Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe realizowanie wsparcia.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu 100% kwoty dofinansowania studiów 

podyplomowych przyznanego przez Zamawiającego w następujących przypadkach: 

a. przerwania studiów podyplomowych przed ich ukończeniem; 

b. usunięcia ze studiów podyplomowych przed ich zakończeniem lub ich przerwaniem 

bądź nie przystąpienia do egzaminów i nie ukończenia studiów z winy słuchacza.  

c. nie przedłożenia Zamawiającemu dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. 

§ 14 

[Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy] 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający może 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) lub 

nakazać wstrzymanie zajęć, w szczególności, gdy Wykonawca lub Uczestnik Projektu w toku 

realizacji umowy złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, 

przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami lub też w przypadku gdy 

Wykonawca lub Uczestnik Projektu realizuje niniejszą umowę niezgodnie z jej postanowieniami 

lub/oraz wbrew ustalonym harmonogramom lub popełni oszustwo. 

2. Każda ze stron niniejszej umowy może ją rozwiązać w drodze pisemnego oświadczenia złożonego 

drugiej stronie, z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. 

3. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o realizację projektu 

„Perspektywa na SUKCES!” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17 zawartej pomiędzy Instytucją 

Zarządzającą a Zamawiającym. 

4. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania 

Wykonawcy lub Uczestnika Projektu za popełnienie przestępstwa karnego lub karno – 

skarbowego. 



 

 

 

5. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy 

Instytucja Zarządzająca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego 

szkolenia przeprowadzane przez Zamawiającego. 

6. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany każdorazowo do zwrotu wynagrodzenia proporcjonalnie do niewykonania 

przedmiotu umowy, która została zrealizowana należycie, zgodnie z postanowieniami umowy do 

dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 

§ 15 

[Przepisy prawa] 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie znajdują przepisy 

kodeksu cywilnego oraz wszelkie inne przepisy prawa, które mogą znaleźć zastosowanie. 

§ 16 

[Zmiany] 

Zmiany jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 17 

[Rozstrzyganie sporów] 

Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

[Egzemplarze umowy] 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Uczestnika Projektu. 



 

 

 

 

Powyższą umowę przeczytałem i w pełni akceptuję jej warunki. 

Do umowy dołączono: 

Zał.1 Lista obecności 

 

 

……………………………………………………………………. 
(Zamawiający) 

……………………………………………………………………. 
(Wykonawca) 

……………………………………………………………………. 
(Uczestnik Projektu) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 Lista obecności  

„Perspektywa na SUKCES” RPPM.05.06.00-22-0033/17 

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu  ……………………………………………………………………….………………… 

 

L.p. 

 

 

 

 

Data zajęć na studiach 

podyplomowych 

 

(każdy dzień zajęć) 

Podpis 
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zajęcia/ 
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Podpis 
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Projektu 

UWAGI 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

     

 


