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„Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy” 

 
 

 

UMOWA 

UCZESTNICTWA WE WSPARCIU W RAMACH PROJEKTU 

„Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły 

Bankowej w Toruniu na rynku pracy” 

Nr  ……./TT lub TB/ABK/B090/16 

 

zawarta dnia …………...2016 w Toruniu, pomiędzy:  

 

I. Wyższą Szkołą Bankową z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100), przy ulicy Młodzieżowej 31a 

wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 148, NIP 956 19 37 370, REGON 871092619, 

reprezentowaną przez …………………………………….. Wicekanclerza WSB działającego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Kanclerza WSB, 

zwaną dalej Uczelnią, a  

II. ……………………… (PESEL: …………….), studentem/studentką Wyższej Szkoły Bankowej  

w Toruniu, 

zwanym dalej Uczestnikiem lub Studentem 

zwanymi łącznie również Stronami. 

 

§ 1. 

Strony zgodnie ustalają, iż poniżej wymienionym określeniom nadają na potrzeby realizacji niniejszej umowy 

następujące znaczenie: 

1. Projekt - Projekt pn.: „Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów 

Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy” 

2. Uczelnia - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (WSB) 

3. Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

4. Biuro Karier - Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (w wydziale toruńskim  

i bydgoskim). 

5. Dane osobowe uczestnika - dane osobowe Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). 

 

 

§ 2. 

1. Niniejsza umowa reguluje współpracę Stron w zakresie uczestnictwa Studenta w działaniach przewidzianych 

w projekcie. 

2. W ramach Projektu Uczestnik korzysta z następujących form wsparcia: 

a) Indywidualne doradztwo zawodowe – dotyczyć będzie m.in.: badania kompetencji i predyspozycji 

zawodowych, planowanie ścieżki kariery IPD (ex-ante i ex-post) - 2h obowiązkowe dla Uczestnika. 

b) Doradztwo zawodowe i/lub doradztwo w zakresie przedsiębiorczości  w ramach , których 

realizowane będzie doradztwo zawodowe indywidualne lub doradztwo dotyczące przedsiębiorczości 

kształtujące postawy przedsiębiorcze – 3h  fakultatywne dla Uczestnika. 

c) Doradztwo grupowe w formie warsztatów doradczych dotyczące metod poszukiwania pracy 

i umiejętności miękkich - dobór tematów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami studentów. Część 

warsztatów będzie prowadzona we współpracy z organizacjami pracodawców. Zakłada się 1 warsztat 

/m-c (4h) w grupach max. 10 os. – dla osób chętnych bądź tych, których udział w warsztatach 

wynika z IPD. 
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d) Warsztaty dotyczące przedsiębiorczości o tematyce kształtowanie postawy przedsiębiorczej 

i przygotowanie do założenia własnego biznesu, rodzaje i formy wsparcia dla firm  - dobór tematów 

zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami studentów. Zakłada się 1 warsztat /m-c (4h) w grupach max. 10 

os.- dla osób chętnych bądź tych, których udział w warsztatach wynika z IPD. 

e) Coaching zawodowy –  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników, którzy 

znajdą zatrudnienie za pośrednictwem  Biura Karier. Celem spotkań będzie pomoc w adaptacji w 

miejscu pracy przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych (5 spotkań/1,5 h/ co 3 tygodnie). 

Wsparcie tylko dla Uczestników, którzy znajdą zatrudnienie w trakcie realizacji projektu. 

f) Mentoring – służyć będzie adaptacji w miejscu pracy poprzez pomoc Mentora, którego wyznaczy 

pracodawca. Zakres mentoringu będzie uzgodniony z pracodawcą z uwzględnieniem stanowiska i 

zakresu obowiązków pracownika - zatrudnionego studenta. Wsparcie w wymiarze śr.2h/dziennie, tj. 

40h/m-c, realizowane będzie  w okresie 3 miesięcy od podjęcia pracy. Wsparcie przewidziane jest dla 

10% Uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Uczestnik ma do wykorzystania łącznie 5 h doradztwa indywidualnego. Uczestnik ma obowiązek wykorzystać 

min. 2 h doradztwa indywidualnego w zakresie badania kompetencji i predyspozycji zawodowych, planowanie 

ścieżki kariery IPD. Jednocześnie ze względu na indywidualne potrzeby Uczestnika lub określone w 

Indywidualnym Planie Działania możliwe jest korzystanie z doradztwa wykraczającego poza wskazane 5 h. 

4. Uczestnik może wziąć udział w 2 warsztatach.  

 

§ 3. 

Uczelnia oświadcza, że: 

1. Wsparcie, o którym mowa w § 2. realizowane jest  w ramach Projektu, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego zgodnie z umową o 

dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Uczelnią a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucją 

Pośredniczącą). 

2. Działania projektowe  organizowane są w celu podniesienia kompetencji Uczestników i zwiększenia 

konkurencyjności na rynku pracy.  

 

§ 4. 

Uczestnik Projektu oświadcza, że: 

1. Spełnia warunki, niezbędne do udziału w projekcie, gdyż jest studentem/studentką Wyższej Szkoły Bankowej 

w Toruniu, 

2. Deklaruje chęć udziału w Projekcie. 

 

§ 5 

Obowiązki Uczelni 

Uczelnia zobowiązana jest do: 

1. Zorganizowania wszystkich działań określonych w § 2. 

2. Uczelnia zobowiązana jest ponadto:. 

a) monitorować przebieg realizacji działań projektowych, 

b) kontrolować listy obecności na zajęciach, 

c) po zakończeniu udziału w projekcie wydać uczestnikowi zaświadczenie o udziale w projekcie. 

 

§ 6. 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do: 

1. Zawarcia z Uczelnią umowy uczestnictwa w projekcie oraz podpisania oświadczenia . 
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2. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń 

Personelu projektu, aktywnego uczestnictwa w poszukiwaniu pracy, uczestnictwa w proponowanych 

rozmowach rekrutacyjnych zgodnych z kwalifikacjami Uczestnika, itp. 

3. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia poprzez złożenie 

podpisu na listach obecności. 

4. Współpracy i stałego kontaktu z Personelem projektu, Doradcą Zawodowym, Doradcą ds. przedsiębiorczości 

oraz Mentorem. 

5. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów kompetencji zawodowych i innych zalecanych 

do zdiagnozowania potencjału i poziomu Uczestników oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania. 

6. Bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział  

w Projekcie. 

7. Natychmiastowego informowania Uczelni o zmianie jakichkolwiek danych osobowych  

i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie 

zatrudnienia). 

8. Udziału w badaniu ankietowym prowadzonym 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia. 

 

§ 7. 

Zasady udziału w Projekcie 

1.  Każdy Uczestnik otrzymuje dwa rodzaje wsparcia - obowiązkowe i do wyboru, w tym: 

a. Indywidualne doradztwo zawodowe i dotyczące przedsiębiorczości: 5 h doradztwa, w tym obowiązkowo 

2 h indywidualnego doradztwa zawodowego, 

b. Grupowe doradztwo zawodowe/warsztaty dotyczące przedsiębiorczości: 2 warsztaty x 4h – do wyboru, 

c. Coaching zawodowy: 5*1,5 coachingu – do wyboru, 

d. Mentoring: 40h *3 m-ce– do wyboru. 

2. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich 

wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik 

zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Karier zwolnienia lekarskiego. W pozostałych przypadkach 

Uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia. 

3. Każdorazowa rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie przed zakończeniem udziału  

w przewidzianych dla niego formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu 

kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie. 

 

§ 8. 

1. Uczelnia może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy swoje obowiązki jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczelni, wszelkich 

poniesionych przez Uczelnię kosztów związanych z realizacją zadań projektowych. 

3. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów na Uczelnię 

zostaną nałożone dodatkowe obciążenia wynikające z winy Uczestnika, zobowiązany jest on do zwrotu tych 

kwot. 

4. Zwrot kwot o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na pisemne wezwanie 

Uczelni, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy 

wskazany przez Uczelnię w tym wezwaniu. 

§ 9. 

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika oraz powstałe przy wykonywaniu 

niniejszej umowy w stosunku do Uczestnika, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących. 
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§ 10. 

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Uczestnik zobowiązany jest do wskazania Uczelni w formie pisemnej zmiany adresu do korespondencji.  

W przypadku zaniedbania tego obowiązku, przesyłkę przesłaną na ostatnio wskazany adres przyjmuje się za 

doręczoną. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu: 

POWR.03.01.00-00-B090/15). 

 

§ 13. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

  

 

……………………...…………  ………...……………………… 

Podpis i pieczątka 

Uczelni 

 Podpis Uczestnika 

 


