AKADEMIA LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH
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UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

zawarta w dniu 11.01.2014 roku w Toruniu pomiędzy:
Panem/Panią
…………………............................................................…….
zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem
a
Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych związków uczelni
niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pod
pozycją „148”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.
572 t.j.), REGON 871092619, NIP 9561937370, reprezentowaną przez Annę Kocikowską –
Kanclerza WSB w Toruniu, zwaną dalej WSB.
§1
1.1 Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez WSB Studiów
Podyplomowych Akademia Liderów Samorządowych.
1.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest Liderem niniejszego projektu i stroną umowy, o jakiej
mowa w ust. 1.4.
1.3 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1.4 WSB zobowiązuje się do przeprowadzenia studiów podyplomowych, zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu nr POKL 05.02.02-00-003/09-01, o jakiej mowa w ust. 1.2.
§2
2.1 Studia realizowane będą przez WSB w zakresie określonym w programie studiów, który
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.2 Zajęcia na studiach będą odbywały się w trakcie 9 zjazdów, 1-2 razy w miesiącu, w sobotę
i niedzielę w godz. 9.00-18.00.
2.3 Studia będą odbywały się zgodnie z przedstawionym harmonogramem. O ewentualnych
zmianach w harmonogramie WSB zawiadomi Uczestnika min. 2 tygodnie przed datą
rozpoczęcia studiów.
2.4 Liczba godzin dydaktycznych na studiach wynosi: …… godz.
2.5. Podczas zjazdów uczestnicy otrzymają wyżywienie (kawa, herbata, woda, soki, ciastka,
obiady).
§3
3.1 Warunkiem wpisu Uczestnika na listę Uczestników studiów podyplomowych jest wypełnienie,
podpisanie oraz dostarczenie w formie papierowej do WSB wszystkich wymaganych dokumentów, tj.:
1. Kwestionariusza (1 egz. podpis Uczestnika) oraz oświadczeń
2. Podania (1 egz. podpis Uczestnika)
3. Umowy szkoleniowej (2 egz. podpis Uczestnika)
Dodatkowo Uczestnik studiów dostarcza:
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Zdjęcie legitymacyjne
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§4
4.1. Uczestnik nie ponosi opłat za kształcenie na studiach pod warunkiem realizacji ust. 4.2.
4.2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania frekwencji na studiach, która nie może być niższa niż
80% godzin dydaktycznych, przewidzianych w planie zajęć .
4.3. Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie przez Uczestnika studiów pisemnego oświadczenia.
4.4. Skreślenie Uczestnika studiów z listy uczestników studiów nastąpi w przypadku:
a. Nieobecności na zajęciach dydaktycznych na więcej niż 20% zajęć;
b. Niezaliczenia egzaminu końcowego.
4.5. Rezygnacja ze studiów i/lub obecność poniżej 80% zajęć powoduje, iż Uczestnik przestaje
uczestniczyć w zajęciach i zostaje skreślony z listy Uczestników. W takim przypadku, z uwagi na
określony system finansowania studiów WSB ma prawo obciążyć Uczestnika kosztami za okres, w
którym Uczestnik uczestniczył w studiach, zgodnie z ust. 4.6. Zobowiązanie do zapłaty po stronie
Uczestnika może nastąpić po dokonaniu rozliczenia projektu przez Instytucję Pośredniczącą. WSB
zawiadomi Uczestnika (byłego Uczestnika) o wysokości należnej kwoty 30 dni od całkowitego
rozliczenia projektu przez Instytucję Pośredniczącą. Uczestnik (były Uczestnik) zobowiązany będzie do
uregulowania należności w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia o wysokości zobowiązania.
4.6. Koszt wydatków związanych ze studiami przypadający na Uczestnika studiów wynosi
maksymalnie 7179,30 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych
trzydzieści groszy). Wysokość kwoty poniesionych wydatków zostanie określona na podstawie decyzji
Instytucji Pośredniczącej przyznającej dotację.
4.7. Uczestnik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości wszelkie warunki, o jakich mowa w niniejszej
umowie.

§5
5.1 Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania listy obecności na każdych zajęciach, punktualnego
przychodzenia na zajęcia oraz do wypełniania ankiet - formularzy oceniających jakość procesu
dydaktycznego i warunków organizacyjnych studiów. Wytypowani przez WSB uczestnicy projektu,
zobowiązani są w ciągu 12-stu miesięcy po jego zakończeniu do wzięcia udziału w ankiecie.
5.2 Warunkiem ukończenia studiów jest otrzymanie pozytywnych ocen z testu półrocznego, testu
końcowego oraz pracy końcowej.
§6
6.1 Uczestnik zobowiązuje się do ukończenia studiów w przewidzianym według harmonogramu studiów
terminie.

6.2 Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia WSB na piśmie o każdej zmianie
okoliczności mających znaczenie dla uczestnictwa w projekcie oraz zmianie danych, które
zostały przekazane WSB.
§7
7.1 WSB ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 1.4 przez MAiC,
rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 1.4 za porozumieniem stron, tj.: WSB albo MAiC,
rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej umowy lub działania na szkodę
WSB.
7.2 WSB nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku wstrzymania finansowania
projektu przez MAiC, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu.
§8
8.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
9.1 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§10
10.1 Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych wg
właściwości ogólnej.
§ 11
11.1 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 12
12.1 Umowa obowiązuje od dnia podpisania i wygasa z dniem 31.10.2014 r.

…………………………………………………
WSB

…………………………………………………
Uczestnik

