
[Wpisz tekst] 

 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. 

5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 
 

  
  

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

  
  

 UMOWA LOJALNOŚCIOWA Nr ……/2020 
 

zawarta dnia …………………….…… roku w Kaliszu   

pomiędzy: 

Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, 
Reprezentowaną przez: prof.  Akademii Kaliskiej  dr hab. n. med. Andrzej 
Wojtyła  - Rektor zwanym w dalszej części „Beneficjentem”,   
 a 

 Panią/Panem………………………………………………………………………….., PESEL ………………………………………...…… 

 legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria, numer)……………………………………………….………… 

 zamieszkałą/łym ………………………………………………………………………….……………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części Uczestnikiem Projektu – Pracownikiem o następującej treści:   

 

§ 1 
1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą umowę w oparciu o art. 1034-1035 §1 Kodeksu 

pracy.   

2. Beneficjent oświadcza, że wyraża zgodę na podnoszenie przez Uczestnika Projektu - Pracownika 

kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych 
dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 

Kalisz; (numer umowy o dofinansowanie projektu: POWR.05.03.00-00-0005/19-

00/1874/2020/326), Zadanie 8 - Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni  
w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej  oraz kadry technicznej  
i zarządzającej. 

§ 2 
Na podstawie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznych  dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu” Beneficjent zobowiązuje się 
pokryć w całości koszt uczestnictwa w Projekcie „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych 

dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego przez: Akademię Kaliską im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz; współfinansowanego przez Unię 
Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

§ 3 
1. Uczestnik projektu – Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania zdobytej wiedzy oraz 

umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z symulacji medycznej tylko  
i wyłącznie na terenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Kalisz, ul. Kaszubska 13, 

w trakcie trwania projektu tj. do 31.12.2022 roku oraz w trakcie podtrzymania trwałości 
projektu przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji tj. do 31.12.2027 r. 

2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania form wsparcia 
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lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik projektu - Pracownik zobowiązany jest do zwrotu 

kosztów poniesionych przez Beneficjenta w związku z udzielonymi danemu uczestnikowi 
formami wsparcia w projekcie. Koszty te zwracane są na konto wskazane przez Beneficjenta  
w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o skreśleniu Uczestnika Projektu - 

Pracownika z listy uczestników projektu. 

3. Pracodawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie: 

a) niepodjęcia nauki lub jej przerwania przez Uczestnika Projektu – Pracownika  

z nieuzasadnionych przyczyn; 
b) rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę z winy Uczestnika Projektu – Pracownika, 

w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie wskazanym w ust. 1 po 
jego ukończeniu; 

c) wcześniejszego niż w okresie wskazanym w ust. 1 rozwiązania umowy o pracę przez 

Uczestnika Projektu – Pracownika za wypowiedzeniem z wyjątkiem wypowiedzenia 

umowy o pracę z powodu mobbingu; 

d) rozwiązania umowy o pracę przez Uczestnika Projektu – Pracownika bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 55 KP lub art. 943 KP, mimo braku przyczyn 
określonych w tych przepisach. 

4. Pracodawcy przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów wynikających z niniejszej 

umowy, pomniejszonych proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez Uczestnika 
Projektu – Pracownika po ukończeniu nauki lub okresu zatrudnienia w czasie podnoszenia 

kwalifikacji. 

§ 4 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą pojęcia nauki przez Uczestnika Projektu – 

Pracownika. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowane przepisy Kodeksu pracy  
i Kodeksu cywilnego. 

  

§ 5 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

  
  
   
…..………………………………………………………………………                                  …………………………………………………. 
   Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu                                          Podpis Beneficjenta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


