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Załącznik nr 2  
Umowa jednomiesi ęczna 

 

 
 

UMOWA O PRZYZNANIU STYPENDIUM DLA PROFESORA WIZYTUJĄCEGO  

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROJEKTU 

„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu 

w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” 

 
zawarta w dniu  ……………………………..…   w Toruniu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń zwanym dalej 
„Uniwersytetem” reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. , 

 

a Panią/Panem  

…………………………………………………………………………………..………………………, 

zamieszkałą/łym     w …………………………………………………………………………………………………………., 

legitymującym/ą się  ………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Stypendystą”. 

 

§ 1 
Uniwersytet przyznaje Stypendyście stypendium naukowe dla profesorów wizytujących, zwane 
dalej „stypendium ”. 
 

§ 2 
1. Stypendyście zostaje przyznane stypendium  w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście 

tysięcy złotych) brutto, na okres od dnia  ………………………………. do dnia …………………….  

2. Stypendium, o którym mowa w pkt. 1, będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia ….  

3. Kwota  stypendium, po ewentualnym zmniejszeniu o kwotę podatku dochodowego, będzie 

przekazana na rachunek bankowy:    

 Nazwa banku: ...................................................................................................... 

Numer rachunku......................................................................................................... 
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§ 3 
1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium  reguluje „Regulamin przyznawania stypendiów 

dla profesorów wizytujących w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach 

Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu POKL.04.01.01-00-

081/10).” 

 
2. Stypendysta oświadcza, iż zapoznał się z ,,Regulaminem przyznawania stypendiów dla 

profesorów wizytujących  w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach 

Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” udostępnionym na stronie 

http://projekt-wzrost.umk.pl , akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§ 4 

1. Stypendysta jest zobowiązany do: 

a. realizacji programu badawczego opisanego we wniosku o przyznanie stypendium, 

b. złożenia pisemnego sprawozdania z realizacji programu pobytu w terminie 15 dni od 

zakończenia pobytu w UMK w Toruniu, 

c. poinformowania Uniwersytetu w razie zaistnienia sytuacji mającej wpływ na 

zawieszenie stypendium lub zmiany istotnych danych podanych we wniosku o 

przyznanie stypendium. 

2. Stypendysta oświadcza, że nie będzie opłacać ze środków pozyskanych w ramach stypendium 

dla prof. wizytujących o którym mowa w §1 i §2 wydatków związanych z realizacją innych 

projektów realizowanych z udziałem środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych. 

3. Stypendia dla prof. wizytujących są wypłacane ze środków projektu „Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– Działanie 

4.1.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” 

realizowany pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

§ 5 

1. Obie strony mogą odstąpić od umowy: 

a. Uniwersytet odstępuje od umowy w przypadku rozwiązania umowy o 

dofinansowanie projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu 

w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” 

b.   Stypendysta odstępuje od umowy przesyłając do Rektora UMK w Toruniu  

oświadczenie o rezygnacji ze stypendium. Odstąpienie przez stypendystę od umowy 
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jest jednocześnie zobowiązaniem do zwrotu części stypendium odpowiadającej 

okresowi, o jaki został skrócony pobyt w UMK  w Toruniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz „Regulaminem  przyznawania 
stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Spory miedzy stronami niniejszej umowy 
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby uniwersytetu. 
 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Uniwersytet, a jeden Stypendysta. 

 
 
……………………….…………………….                                             ………………………………………….. 
Osoba Reprezentująca Uniwersytet     STYPENDYSTA 
 
 
………………………………………………….. 
Koordynator Projektu 

 

 


