Załącznik nr 2

UMOWA
o finansowanie stażu krajowego
zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy:
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
NIP: 879 017 72 91, Regon: 000001324,
zwanym dalej "Uniwersytetem", reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………,
a
…………………………………………………………………………………………………………..…..
(imię i nazwisko, adres - miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

zwaną/ym dalej "Stażystą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie zasad finasowania stażu odbywanego przez Stażystę w
…………………………………..…………. .
(nazwa jednostki przyjmującej)

§2
Do zasad przyznawania, finansowania i rozliczania stażu oraz praw, obowiązków i współdziałania
Stron umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
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§3
Miejscem odbycia stażu jest: ……………………….…………. zwana/y dalej „jednostką
przyjmującą”.
Datę rozpoczęcia odbywania stażu Strony ustalają na dzień …………………, który jest
jednocześnie dniem rozpoczęcia pobytu w krajowym ośrodku naukowym.
Czas pobytu w krajowym ośrodku naukowym wynosi …………… dni.
Program stażu jest ustalany przez Stażystę w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym i
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany w terminie i programie odbywania stażu następują na pisemny wniosek
zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego Stażysty oraz za zgodą jednostki
przyjmującej.
§4
Uniwersytet zobowiązuje się przyznać środki z tytułu:
1) diet za każdy dzień odbywania stażu, zgodnie z § 3 ust. 3 umowy;
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2) ryczałtów na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji publicznej w
wysokości 20% kwoty diety za każdą rozpoczęta dobę podróży służbowej, zgodnie z
§ 3 ust. 3 umowy;
3) kosztów podróży do miejsca odbywania stażu krajowego i z tego miejsca do siedziby
Uniwersytetu na podstawie biletów lub faktury za usługę;
4) kosztów noclegów na podstawie faktury lub rachunku za usługę hotelową albo
ryczałtu w przypadku nieprzedstawienia rachunku lub faktury, przy czym koszt
noclegu nie może przekroczyć dwudziestokrotności diety.
Diety i ryczałty będą wypłacane w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).
Na wniosek Stażysty Uniwersytet może wypłacić zaliczkę na wydatki określone w ust. 1.
Wzór wniosku o zaliczkę oraz zasady rozliczenia środków przyznanych na wydatki
określone w ust. 1 reguluje załącznik do zarządzenia Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów
związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących
pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu. Zaliczka powinna być rozliczona
w terminie czternastu dni od dnia zakończenia stażu.
§5
Stażysta jest zobowiązany posiadać przez okres odbywania stażu co najmniej podstawowe
ubezpieczenie zdrowotne uwzględniające w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia
i transportu do szpitala, obejmujące pobyt w jednostce przyjmującej oraz podróż do jej
siedziby i podróż powrotną do siedziby Uniwersytetu.
Stażysta jest zobowiązany przedstawić Uniwersytetowi (odpowiednio: dziekanowi,
dyrektorowi uniwersyteckiego centrum doskonałości, kierownikowi zespołu badawczego
emerging field, lub przewodniczącemu zespołu koordynującego IDUB) potwierdzenie
posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem odbywania stażu w jednostce przyjmującej.
§6
W celu rozliczenia środków przyznanych na odbycie stażu Stażysta składa raport końcowy,
obejmujący w szczególności sprawozdanie z odbytego stażu w krajowym ośrodku
naukowym oraz potwierdzenie przez upoważnioną osobę z jednostki przyjmującej faktu i
terminu odbycia stażu.
Brak spełnienia któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 warunków stanowi podstawę do
uznania umowy za niewykonaną i skutkuje obowiązkiem zwrotu Uniwersytetowi przez
Stażystę w całości przyznanych środków na wydatki określone w § 4 ust. 1 umowy wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich
zwrotu.
W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na zaprzestanie prowadzenia
działalności naukowej lub na znaczące uchybienia w realizacji wynikających z umowy
obowiązków Stażysty, umowa niniejsza może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez
Uniwersytet ze skutkiem natychmiastowym.
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W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Stażysta zobowiązany jest do
zwrotu Uniwersytetowi w terminie 7 dni od daty rozwiązania niniejszej umowy całości
przyznanych środków na wydatki określone w § 4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu.
§7
Stażysta zobowiązuje się do odbycia stażu w oparciu o:
1) program stażu;
2) powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
3) zasady dobrej praktyki w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej;
4) wewnętrzne przepisy obowiązujące w jednostce przyjmującej;
5) postanowienia umowy.
Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, powstałe w związku z
odbywaniem stażu szkody poniesione przez Stażystę lub osoby trzecie.
Stażysta upoważnia Uniwersytet do przekazania jego danych osobowych do jednostki
przyjmującej w celu i zakresie niezbędnym do odbycia stażu.

§8
Koszty działalności wynikające z realizacji umowy, obejmujące w szczególności koszty obsługi
administracyjno-finansowej wypłaty środków finansowych na odbycie stażu, pokrywa
Uniwersytet.

1.
2.

1.
2.
3.

§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Uniwersytetu.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Stażysta, a dwa Uniwersytet.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
Załącznikiem do niniejszej umowy jest program stażu.

……………………………….

…………………………………

(Stażysta)

(Uniwersytet)
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