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Załącznik nr 6 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR .03.05.00-00-Z201/18 

pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia  

i jakości nauczania” 

(Zadanie 11) 

 

UMOWA UCZESTNICTWA  

w Projekcie pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości 

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” 

 

Zadanie 11 Moduł 2 „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM                   

w Olsztynie” 
 

realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie na podstawie umowy                                 

nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 z dnia 24.05.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,  

 

zawarta w dniu ………………………….  

 

pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy 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: ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn (Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii ), e-mail: zpr@uwm.edu.pl.  

2. Projekt: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania 

procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 11 Moduł 2 Letnia Szkoła 

Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie. 

3. Regulamin: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 

Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem 

kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 11 Moduł 2 Letnia Szkoła Zarządzania 

Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie. 

4. Wsparcie: formy wsparcia określone Regulaminem i treścią Projektu. 

5. Umowa: umowa uczestnictwa w Projekcie. 

6. UWM: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem  Umowy  jest  udzielenie  Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu  następującego 

wsparcia finansowanego w ramach Projektu: 

mailto:zpr@uwm.edu.pl
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1) Warsztaty weekendowe „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek 

UWMw Olsztynie” obejmujące: 

1) Projektowanie - budowanie zespołu i identyfikacja kompetencji (8h dydaktycznych) 

2) Projektowanie - zarządzanie innowacjami i designem (8h dydaktycznych) 

3) Identyfikacja problemów (16h dydaktycznych) 

4) Trening kreatywności (8h dydaktycznych) 

5) Prototypowanie - identyfikacja wizualna i tworzenie marki (8h dydaktycznych) 

6) Prototypowanie - wzornictwo przemysłowe (8h dydaktycznych) 

7) Modelowanie i testowanie (8h dydaktycznych) 

8) Wizualizacja produktu 3D (8h dydaktycznych) 

9) Komercjalizacja - modele biznesowe (8h dydaktycznych) 

10) Komunikacja umiejętności prezentacyjne (zajęcia wyjazdowe - 8h dydaktycznych) 

11) Prezentacja rozwiązań, podsumowanie (zajęcia wyjazdowe - 8h dydaktycznych) 

 

2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach wskazanych w ust. 

1.  

3. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przestrzegania zasad udziału w warsztatach na zasadach 

określonych w Regulaminie lub innych aktach obowiązujących w jednostce prowadzącej  

warsztaty. 

4. Uczestnik/czka zobowiązuje się do udzielenia informacji Koordynatorowi projektu                             

i pracownikom Biura Projektu o statusie na rynku pracy w 6 miesięcy po zakończeniu 

kształcenia, a w przypadku podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia lub rozpoczęcia 

kształcenia na innym kierunku / specjalności / stopniu studiów - dostarczenia Koordynatorowi 

projektu dokumentów potwierdzających ten fakt. 

 

 

§ 2 

    WSPARCIE W PROJEKCIE 

 

1. Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi/czce Projektu, który został zakwalifikowany do 

udziału w Projekcie zgodnie z Regulaminem. 

2. Uczestnik/czka Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie. 

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

w szczególności zapisów § 9 Regulaminu. 

4. Wsparcie udzielane jest w okresie realizacji Projektu. 

 

§ 3 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Jeśli w związku z uczestnictwem w Projekcie powstaną Prawa Własności Intelektualnej 

Uczestnik przekaże ww. prawa na UWM. 

2. Wskazane powyżej przeniesienie praw następuje w dniu podpisania Umowy. 
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3. Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje w szczególności przeniesienie na 

Uczelnię następujących praw:  

a) do wykorzystywania i udostępniania wszelkich powstałych w Projekcie utworów; 

b) autorskich praw majątkowych do wszelkich powstałych w Projekcie utworów;  

4. W odniesieniu do autorskich praw majątkowych do utworów przeniesienie nastąpi na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym: 

a) produkcji wytworów w oparciu o utwór oraz korzystanie z tego utworu w inny sposób 
na potrzeby produkcji; 

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu, w szczególności wytwarzania dowolną techniką 
jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

c) przekazywania egzemplarzy utworu lub ich nośników dowolnym osobom na dowolnej 
podstawie prawnej (w tym na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy); 

d) udostępniania utworu publicznie, w tym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) dokonywania i wykorzystywania opracowań utworu, w tym wszelkich modyfikacji, 
zmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne 
osoby; 

f) wprowadzania do obrotu na dowolnej podstawie prawnej (w tym na podstawie 
umowy sprzedaży,  wniesienia jako aport do spółki prawa handlowego) 

5. Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje również przeniesienie informacji, 

utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami 

technicznymi. 

6. Przeniesienie praw Własności Intelektualnej następuje nieodpłatnie.  

7. Uczelnia może korzystać z powstałych w trakcie Projektu utworów. 

 

§ 4 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Zgodnie z §10 Regulaminu Uczestnik/czka Projektu może zrezygnować z udziału                          

w Projekcie w trakcie trwania Projektu jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

2. UWM może rozwiązać Umowę z Uczestnikiem/czką Projektu ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku:  

a)  rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu; 

b)  naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień Umowy i Regulaminu,                            

w szczególności przekroczenia przez Uczestnika/czkę Projektu limitu 20% nieobecności                

na warsztatach; 
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c)  działania Uczestnika/czki na szkodę UWM; 

d)  kiedy w trakcie udzielania wsparcia okaże się, że Uczestnik/czka Projektu złożył/a   

nieprawdziwe oświadczenia i nie jest osobą uprawnioną do uzyskania wsparcia; 

e)  rezygnacji przez Uczestnika/czkę z udziału w projekcie; 

f)  skreślenia Uczestnika/czki Projektu z podstawowej listy rankingowej.  

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez UWM, którymi 

UWM został obciążony przez Instytucję Pośredniczącą i/lub organ kontrolujący na skutek 

naruszenia przez Uczestnika Regulaminu i Umowy. 

 

 

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

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla UWM.  

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

stron. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.  

 

 

 

 

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

  [Czytelny podpis Uczestnika]                           [pieczątka i podpis osoby  

       upoważnionej ze strony UWM]                  

            

           

 

 


